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Se alguma evidência pode imediatamente surgir da revisão que neste momento termino pelos 
cinquenta e cinco números da Imaginar que ao longo dos vinte e cinco anos que agora a 
associação comemora, ela é a de um ecletismo editorial que compreende a importância de um 
debate científico verdadeiramente aberto e que, assim, não aceita senão partilhar todas as vozes, 
numa dinâmica onde nenhuma é privilegiada sobre outra porque, confluindo, questionando-se ou 
refutando-se, cada qual se faz mutuamente complementar e imprescindível na procura de um 
entendimento esclarecido sobre a teoria e a prática da educação das artes visuais.
Fundadas numa ou noutra lógica, fundadas num ou noutro relacionamento com a arte, de nenhuma 
das aproximações que identifiquemos podemos afirmar que é melhor que outra, mais interessante 
que outra, mais conveniente que outra, preferível a outra, e, no entanto, nem por isso alguma delas 
pode subtrair-se à responsabilidade de ativamente participar na construção de determinados tipos 
de narrativa sobre o mundo e sobre os sujeitos. Não há aproximações inócuas. Gera cada uma delas, 
inevitavelmente, racionalidades distintas, dispositivos distintos e subjetividades distintas, tornando 
inultrapassável que o educador conheça e criticamente se interrogue sobre que particulares modos 
de relacionamento entre os sujeitos e a arte pretende abraçar e preservar.
Partilhá-los é o compromisso que a cada vez renovamos consigo.
Bem-vindos ao número 56 da Imaginar.
Que nos chega com um suplemento temático. Porque, entre outras iniciativas, a associação assinala 
os seus 25 anos através também da publicação, aqui, de um conjunto de breves participações 
que, desde os associados aos membros dos órgãos sociais, possam refletir uma opinião sobre o 
trabalho que temos vindo a desenvolver e que nos propomos renovar. Assim fazem, em conjunto, 
Ricardo Reis – vice-presidente da associação – no texto 25 anos a Imaginar, Margarida Marinho – 
presidente da associação entre 1997 e 2009 – no texto Sonhos e lutas: de 1997 a 2009, Irene 
Gonçalves – vice-presidente da associação entre 1997 e 2004 – no texto 25 anos, 25 encontros, 
Clara Botelho – presidente da associação entre 1991 e 1997 – no texto Imaginar: o passado, o 

presente. E o futuro?, Elisabete Oliveira – co-fundadora e primeira vice-presidente da associação 
– no texto 25 anos da APECV numa dinâmica expansiva, e Elvira Morais – nossa associada – no 
texto “Expressão visual da criança no rasto de Grão Vasco”. No 6.º Encontro Nacional da APECV, 
em Tomar.
E o número segue.
Abre-o um precioso trabalho sobre o lugar das artes na educação.
Em Por amor à infância e por amor ao mundo. Notas sobre a arte na sala de aula, Jorge Larrosa 
– professor universitário de filosofia da educação na Universidade de Barcelona –, transcrito e 
traduzido por Raquel Ribeiro dos Santos – coordenadora do serviço educativo da Fundação Caixa 
Geral de Depósitos / Culturgest –, pensa e convida-nos a pensar com ele a arte, a educação, o 
amor, a infância e o mundo. Melhor: a arte e a educação como lugares de amor pela infância e 
pelo mundo.
Então, vinculados a disciplinas de artes visuais tanto quanto a outros âmbitos, quatro trabalhos 
propõem estratégias educativas assentes em procedimentos artísticos.
De Inês Almeida – artista visual e professora do 3.º ciclo do ensino básico de artes visuais –, O 
livro de artista enquanto ferramenta pedagógica explora o livro de artista enquanto laboratório válido 
de experiências pedagógicas.
De Vera Valério Batista – psicóloga clínica e diretora de psicodrama – e Maria João Regala – 
psicóloga clínica, psicoterapeuta de orientação psicanalítica e psicodramatista em formação –, 
A arte em ação: técnicas psicodramáticas em contexto educativo partilha as potencialidades que 
técnicas de psicodrama e de sociodrama podem, para lá das fronteiras do contexto psicoterapêutico, 
representar do ponto de vista educativo. 
De João Dias – professor do 3.º ciclo do ensino básico de geografia –, A importância da imagem 
na disciplina de Geografia e a presença quase hegemónica da linguagem verbal nas aprendizagens 
parte do relato de uma experiência educativa em geografia e através da fotografia, para sublinhar a 
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importância da imagem no desenvolvimento de um pensamento geográfico crítico.
De Nelma Patela – professora do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário de português 
e estudante de doutoramento em didática da língua materna na Universidade de Santiago de 
Compostela – e Estela Lamas – professora universitária de didática da literatura no Instituto Piaget 
e colaboradora na orientação de investigações de doutoramento na Universidade de Santiago 
de Compostela – (Re)Encantar a aprendizagem. Guernica: desenvolvendo a língua materna e o 
pensamento crítico defende a educação pela arte enquanto meio para estimular a criatividade e 
reavivar o pensamento crítico.
Sucedem dois novos trabalhos e toma vez a formação profissional em educação artística.
‘Cirandando’ com Luz Marina de Alcantara, entrevista de Teresa Eça – professora do 3.º ciclo 
do ensino básico e do ensino secundário de artes visuais na Escola Secundária Alves Martins e 
investigadora em educação artística no InSEA Research Board, no Instituto de Investigação em 
Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e no Grupo de 
Investigación Interdisciplinar “Cultura, Imaginación y Creación Artística” da Universidad Autónoma de 
Madrid – a Luz Marina de Alcantara – arte-educadora, investigadora e diretora do Centro de Estudo 
e Pesquisa Ciranda da Arte/Secretaria de Educação do Estado de Goiás – cria oportunidade para 
dar-nos a conhecer o trabalho de formação contínua de professores, de produção artística e de 
investigação científica que o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte tem vindo a desenvolver.
Aprendizagem criativa: uma experiência inspirada em Paulo Freire e baseada na arte/educação, 
de Alvaro Pantoja Leite – estudante de doutoramento em ciências da educação na Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e investigador no Centro de 
Investigação e Intervenção Educativas – apresenta e reflete sobre a experiência do Curso de 
Formação Aprendizagem Criativa, desenvolvida pelo autor no Programa de Formação Contínua da 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Enfim, um último trabalho: educação artística em contexto informal.
Katie Bruce – curadora da Gallery of Modern Art, em Glasgow – assina Playing with discomfort: 
how GoMA promotes its human rights responsibility e descreve-nos de que modo o programa 
deste museu coloca em prática a responsabilidade social de trabalhar com comunidades isoladas 
e vulneráveis e a partir das questões que lhes são mais importantes.
Despedimo-nos, por ora.
Tornaremos em dezembro. Outros investigadores, outros professores, outros artistas, outros 
estudantes. Outras convicções, outras perguntas, outros modos. Sempre, o mesmo compromisso. 
Aquele, dizia ao início, que não aceita senão partilhar todas as vozes.
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25 anos a Imaginar
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Editorial

É como na primeira aula de cada ano: uma publicação que se inicia começa por fazer a sua 
apresentação. Com a particularidade de esta Imaginar ser publicado com o número 0, um número 
pré-histórico daquilo que poderá ser um órgão vivo de divulgação e intercâmbio para os professores 
de expressão e comunicação visual.
Pretendemos com ele dar uma ideia do que desejamos poder fazer, quer em termos gráficos, quer 
em termos de conteúdo, enquanto os nossos recursos materiais e humanos forem os de hoje – 
pouco dinheiro, muita vontade de fazer coisas e carolice q.b.. Desejamos ainda que os colegas 
que leiam este número 0 da Imaginar sintam o desejo de enviar colaboração, para que aquilo que 
publiquemos possa ser sempre actual e actuante.
No número 0 não houve a preocupação de seleccionar um tema como fio condutor entre os 
trabalhos que divulgamos. Escolhemo-los por considerarmos que são trabalhos de qualidade que 
podem exemplificar o que de mais interessante se vai fazendo nas escolas, nas disciplinas que 
leccionamos.
Para o futuro, temos a intenção de organizar cada número da Imaginar em torno de um tema, 
previamente divulgado, para que todos possam ter eventuais colaboradores. Assim, o número 1, a 
sair brevemente, vai ser dedicado ao tema “Património”, em relação ao qual estamos certos de haver 
muitas experiências para divulgar.
Toda a colaboração poderá ser enviada para:
Imaginar – APECV
Escola Preparatória Eugénio de Castro
Rua Almirante Gago Coutinho
3000 Coimbra
Serão também bem-vindas todas as críticas e sugestões a este número experimental, assim como 
ideias para os temas dos números futuros.
É certo que isto é uma publicação modesta, feita com “a prata da casa”. Mas, nestes termos, 
estamos certa de poder repeti-la com bastante frequência, enquanto, se estivermos à espera de 
fazer um belo e gordo volume, bem impresso e encadernado, talvez tenhamos de esperar tempo de 
mais.
E, para imaginar, o primeiro recurso não deve ser o dinheiro, mas... a imaginação.

A Comissão Instaladora da APECV
Revista Imaginar número 0
Outubro de 1988

A nossa Imaginar faz, em outubro próximo, 25 anos! Tantos quantos a própria APECV, 
indicando que este é um projeto que nasceu com a própria ideia de uma associação 
profissional e científica que representasse os professores de expressão e comunicação 
visual. Não serei a pessoa indicada para fazer uma história da APECV ou da Imaginar. Não 
tenho sequer essa pretensão. Sou novo para isso. Saía o número 0 da Imaginar frequentava 
eu… a 4.ª classe. Por isso, a ideia de escrever um texto para este suplemento especial dos 
25 anos da APECV e da Imaginar nasce de uma curiosidade pessoal: o que estará escrito no 
primeiro editorial? 
O editorial de uma revista não é um texto qualquer. É, por norma, um texto programático, 
da responsabilidade da direção da revista, que expõe um conjunto de ideias sobre temas 
relevantes da atualidade ou sobre uma temática relacionada com a área específica da 
publicação. Como se diz no primeiro editorial de um modo totalmente esclarecedor: “é 
como a primeira aula de cada ano: uma publicação que se inicia começa por fazer a sua 
apresentação”. De onde a minha curiosidade por esse texto.
Os primeiros números da revista podem agora ser consultados online na página da 
APECV ou, para quem prefira a emoção de folhear as páginas amarelecidas pelo tempo à 
imaterialidade da luz de um ecrã de computador, na nossa biblioteca, onde conservamos 
exemplares de todos os números publicados. Pessoalmente, foi com especial emoção que 
folheei um conjunto de páginas soltas, fotocopiadas, agrafadas no canto superior esquerdo, 
onde alternam os textos escritos à mão com outros escritos à máquina, ilustrados por 
fotografias a preto e branco (com um forte predomínio do primeiro) e onde percebemos que 
as palavras cut, copy e paste ganham um sentido material hoje inimaginável. O número 0, 
apelidado pelo seu editorial de “pré-histórico” foi, na realidade, histórico! Daí em diante, a 
cada número, viria a escrever-se a história da educação artística em Portugal. Quem queira 
historiá-la não poderá deixar de consultar os tantos números da Imaginar, porquanto refletem 
as mudanças que desde 1988 se operaram na educação das artes visuais do nosso país. 
O editorial ocupa, previsivelmente, a página 2 da revista, logo depois da capa onde se 
reproduz um trabalho de um aluno, um órgão do séc. XVIII, conforme lá indica uma legenda 
caligrafada. Esta capa é também ela relevante e denota desde logo aquilo que é confirmado 
depois na letra do editorial: a vontade de obter a colaboração dos colegas e dos seus alunos 
na produção dos conteúdos da revista para que aquilo se publica “possa ser sempre actual 
e actuante”. Isto mesmo tem sido uma constante ao longo dos números publicados, embora 
se verifique uma mudança nos conteúdos da revista, que deriva diretamente da própria 
condição de ser professor: fruto da valorização que o Estatuto da Carreira Docente colocou 
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na obtenção de graus académicos pelos professores, a par das possibilidades que as 
instituições de ensino superior proporcionaram e, apesar de tudo, de uma certa consideração 
de que esta área curricular alcançou, os professores começaram a frequentar cursos de 
mestrado e de doutoramento, o que os obrigou, por um lado, a escrever e, por outro, a 
encontrar lugar onde publicar. Fruto do reconhecimento que granjeou em Portugal como 
noutras paragens, fruto especialmente da filiação da associação na International Society for 
Education through Art (InSEA), que permite uma grande visibilidade e reconhecimento a nível 
internacional, a Imaginar é procurada por diversos autores para as suas publicações. E isso é 
especialmente visível nos números publicados a partir dos anos 2000. 
Descobri agora, ao ler este editorial, que a revista conserva uma coerência notável ao longo 
dos 55 números já publicados (o que dá uma média de mais de dois números publicados 
por ano), confirmando de forma inequívoca as linhas gerais traçadas nesse texto fundador. 
Há também outras coisas que não mudaram! O “pouco dinheiro”, a “muita vontade de fazer 
coisas” e a “carolice q.b.” continuam traço distintivo desta equipa. Todos quantos nela 
colaboram (da comissão editorial, à comissão científica, à designer, aos autores, ...) fazem-
no sem qualquer compensação monetária mas com muita vontade e empenho. A Imaginar 
continua a ser “feita com a “prata da casa””, tentando sempre diversificar os autores de 
modo a trazer novas vozes para a revista, mostrando práticas relevantes e partilhando 
diferentes metodologias de trabalho.
Fiel às suas raízes, a revista continua a ser uma “publicação modesta”. Sem pretensiosismos, 
tem desempenhado um papel importante na divulgação do trabalho dos professores, 
tanto aquele que ocorre no contexto de sala de aula, como o científico e académico, 
como, mais recentemente, aquele que os professores de artes visuais desenvolvem em 
diversos contextos educativos e sociais. Mudança que é, na minha opinião, reflexo de dois 
movimentos antagónicos no que respeita ao trabalho dos professores desta área: por um 
lado, o reconhecimento da importância da educação das artes visuais e da cultura visual na 
sociedade em geral e em algumas instituições, nomeadamente museus, centros culturais 
e centros de arte, que já não dispensam os serviços de educação e a colaboração dos 
professores; por outro, as políticas recentes do Ministério da Educação e Ciência que 
levaram para o desemprego centenas de professores, obrigando-os a procurar soluções de 
trabalho fora das escolas. Se, por um lado, a tutela dispensa os professores de expressão 
e comunicação visual, por outro, a sociedade, que reconhece valor e pertinência ao seu 
trabalho, acolhe-os de braços abertos, concretizando-se aquilo a António Nóvoa (2008) 
designa de “espaço público da educação” (p. 11). Os professores de artes visuais, e todos 

aqueles preocupados com a qualidade do ensino e das aprendizagens, não estão apenas nas 
escolas; estão, hoje em dia, em várias instituições da sociedade, e a Imaginar tem refletido 
essa mudança nas suas páginas.
Tal como no primeiro dia, a Imaginar deseja estar próxima dos professores e, por isso, não 
deixe de colaborar na produção de conteúdos para os próximos números. 
Tal como no primeiro dia, a Imaginar continua a ser feita com muita imaginação!

Nóvoa, A. (2009). Educação 2021: Para uma história do 
futuro. Revista Iberoamericana de Educación, (49), 1–18. 
Retirado de http://www.rieoei.org/rie49a07_por.pdf.
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R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Reis, R. (2013). 25 anos a Imaginar. Imaginar, 56, 
suplemento, 10-12.



SONHOS E LUTAS: 
de 1997 a 2009
Margarida Marinho
Presidente da 
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV) entre 1997 e 2009
margaridamarinho@sapo.pt
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A APECV faz 25 anos!
Fui presidente da direcção desta instituição de 1997 a 2009. Doze anos! Muito tempo!
Quais as lutas que travámos?
Comecei por folhear algumas revistas Imaginar antes de escrever este texto e, vendo bem, 
permanecem as mesmas lutas no terreno e as mesmas dinâmicas pela afirmação do lugar 
do ensino das artes visuais como factor de desenvolvimento cognitivo e na formação do 
indivíduo. Porém, os sucessivos ministros da educação não entendem essa realidade, e 
as artes seguem enquanto área pobre do currículo, como provam as constantes investidas 
sobre as cargas lectivas e os programas destas disciplinas.
Quando em 1997 comecei a liderar a equipa da direcção, já muito se tinha lutado, sem 
resultado, a respeito dos novos currículos da Educação Visual e Tecnológica do 2.º ciclo. Em 
1999, aconteceu novo ataque, desta vez à Educação Visual do 3.º ciclo, que consideravam 
dever ser opcional e com uma duração de 75 minutos semanais. Após várias sugestões da 
associação, a disciplina acabou por tornar-se obrigatória, perdendo no entanto 45 minutos, 
passando a contar apenas com um bloco de 90 minutos semanais. Em 1998, no ensino 
secundário, surgiram os exames nacionais, com algumas contestações generalizadas e com 
algumas incorrecções que levaram o Gabinete de Avaliação Educacional a constituir uma 
parceria com diversas associações científicas, para melhor aferir os critérios desses exames.
No ano de 2000, e na sequência da legislação que desde 1993 obrigava à frequência de 
acções de formação, a associação criou o Centro de Formação de Professores Almada 
Negreiros, com uma oferta variada de cursos de formação creditados específicos da nossa 
área curricular. Pese embora a mais-valia que representou a criação deste centro, a adesão 
dos colegas esteve longe de ser a esperada e foi com dificuldade que chegaram a realizar-

se muitas das acções, obrigando à elaboração de propostas mais generalistas, de modo a 
cumprirem-se os planos de formação financiados.
Nos encontros nacionais que anualmente promoveu, nos congressos da International Society 
for Education through Art e da Rede Ibero-Americana de Educação Artística que organizou, 
nas conferências e seminários temáticos que realizou, a associação viu o seu trabalho 
reconhecido e afirmou a sua presença por todo o país.
Cheguei ao fim da minha liderança com o sabor de que ganhei imenso em experiência 
humana: o contacto com os colegas, com as suas experiências e as suas preocupações, 
o sofrimento durante a luta pela afirmação do valor das artes, a constante angústia para 
garantir um suporte financeiro das despesas de funcionamento da associação…
Os elementos da direcção compreenderam sempre o percurso a seguir e os problemas que 
conjuntamente tínhamos que ultrapassar, e deixo por isso aqui registado o meu voto de 
gratidão a todos os que trabalharam comigo e a todos os associados, pela esperança que 
depositaram em nós e pela sua participação activa.
A luta continua!

R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Marinho, M. (2013). Sonhos e lutas: de 1997 a 2009. 
Imaginar, 56, suplemento, 13-14.



Irene Gonçalves 
Vice-presidente da 
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV) entre 1997 e 2004
ir.goncalves@hotmail.com

25 anos
25 encontros
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Ao propor-me uma reflexão sobre os encontros nacionais da APECV, verifico que a minha 
relação com esta associação é, sobretudo, afetiva. Resolvi, por isso, fazer uma espécie de 
diário pessoal, a posteriori, escrevendo, como quem conta a uma amiga, e de um modo 
sucinto, o que foram estes vinte e cinco anos de encontros. 
Olho para trás e o que melhor recordo são as pessoas e os momentos a elas ligados. Aqui 
conheci grandes amigos e aprofundei amizades que perduram no tempo. São pessoas que 
criaram a associação ou que, de algum modo, se implicaram no seu crescimento. Pessoas 
cujo dinamismo, empenhamento e dedicação profunda e continuada cimentaram a APECV 
– única associação de professores na área das artes visuais que abrange todos os níveis de 
ensino e uma das primeiras associações profissionais de professores em Portugal. Lembro 
aqui alguns nomes mas não posso deixar de salientar, em primeiro lugar, o Carlos Madeira, 
conhecido entre nós como “o Pai da associação” que trouxe consigo todo o grupo de 
Coimbra e, em geral, de toda a zona centro. A Clara Botelho tem também um lugar inicial 
de grande destaque. Ainda hoje, quando por acaso, entre colegas, se fala da APECV, me 
perguntam por ela e pelo Carlos Madeira. Correndo o risco de falhar algum nome importante, 
aqui vão:
Carlos Madeira (primeiro presidente) e todo o grupo de Coimbra 
Clara Botelho (segunda presidente)
Alda Maria Rodrigues e grupo de Viseu
Teresa Campos e grupo de Aveiro
Elisabete Oliveira
Fátima Ventura, João Silva e grupo de Lisboa
Carlos Abafa (por vários anos tesoureiro e editor da revista Imaginar)
Paula Lima e grupo de Setúbal
São José Horta e gente do Algarve
Margarida Marinho (terceira presidente)
Ermelinda Vieira
Adriano Costa e grupo do Porto
Grupo de Castelo Branco
Grupo de Braga e Guimarães
Grupo dos Açores
Grupo da Madeira
Teresa Eça (quarta e atual presidente) e toda a sua equipa
…

Estamos a realizar o 25.º Encontro Nacional mas em cada um destes vinte e cinco anos, para 
além destes dois ou três dias anuais, houve muitos outros encontros regionais, seminários, 
conferências, debates, ações de formação, workshops, visitas de estudo, reuniões de 
trabalho, etc. Alguém os terá contado? Serão seguramente centenas de ações em prol da 
educação e da cultura visual.
Após os encontros preparatórios em 1988 e 1989 em Coimbra, o primeiro encontro nacional 
realizou-se nas Caldas da Rainha. Afluiram muitos colegas vindos de todo o país e este foi 
um novo caminho que se inaugurou para todos os professores desta área.
Recordar, com justeza, os encontros nacionais da APECV é difícil, senão impossível. Foram 
tantos os factos, pessoas e situações que o que posso fazer é recordar como quem imagina.
Ao “imaginar” o passado, a primeira coisa que vejo é, precisamente, a revista Imaginar que 
acompanha, desde o início, o percurso da associação, ainda antes do encontro nacional 
das Caldas da Rainha. Passou por vários formatos, vários tipos de papel e vários editores. 
Começou por ser escrita à mão a preto e branco, evoluindo para a cor e para o digital de 
hoje em dia.
Até agora estive em todos os encontros nacionais da APECV, com exceção do 23º em 
Bragança, e posso afirmar que os primeiros encontros eram verdadeiros acontecimentos no 
calendário anual de cada um de nós. Juntavam-se centenas de pessoas que participavam 
ativamente nos debates, e nas assembleias gerais havia grandes e acesas discussões. 
Fazíamos questão de percorrer o país, realizando os encontros anuais em locais sempre 
diferentes de modo a ir ao encontro de todos e de tirar partido da especificidade de cada 
zona.
Para decidir o local do encontro do ano seguinte todos queriam opinar. Uns queriam num 
sítio, outros noutro, ou porque não conheciam certa zona do país, ou porque alguém queria 
organizá-lo na sua terra. 
Houve um grupo que chegou mesmo a propôr realizar um encontro em Macau, enquanto era 
português. Havia sempre várias hipóteses. Às vezes era difícil de gerir porque as pessoas 
sentiam a associação como algo de seu.
Quando nos deslocávamos para a cidade ou vila onde o encontro se realizava íamos quase 
sempre em grupos, combinávamos boleias de carro, íamos de autocarro ou de comboio e 
chegámos a ir de avião para Ponta Delgada e para o Funchal.
Para a maioria deles eu levei o meu carro pois dava jeito para as pequenas deslocações 
no local do encontro, mas nunca ia sozinha. A partilha e troca de experiências e saberes 
começava logo aí. Todos queriam dizer o que faziam e como faziam. No local do encontro, 
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para além das apresentações, havia pequenos encontros com pessoas que há muito 
não víamos ou com as que ali conhecíamos. Traziam sempre algo de novo e sentíamos 
essa identidade que nos ligava. Sabíamos que aquela era mais uma oportunidade de 
enriquecimento profissional e também pessoal.
O programa de cada encontro girava à volta de um tema e cada um era diferente do outro 
com novos conferencistas e comunicações inovadoras. E aqui tenho que citar alguns dos 
que mais me marcaram (com a devida vénia aos que já não estão entre nós):
Sena da Silva, Lagoa Henriques, Sá Nogueira, Helder Pacheco, João Maria André, Ana 
Mae Barbosa, Rafael Rivera Vale, José Medeiros, Delfim Sardo, João Mário Grilo, Rui Mário 
Gonçalves, Mário Bismark, Fernando Hernández, António Pedro Pita, Leonel Moura e Graça 
Castanheira.
Em vários encontros se organizaram exposições de trabalhos de alunos dos vários níveis 
de ensino e também de profissionais da área como foi o caso da exposição de alguns 
ilustradores de renome no 9.º Encontro Nacional, em Vilamoura.
Complementando cada encontro havia sempre os programas culturais que passaram por 
dezenas de visitas guiadas a cidades, vilas, aldeias, castelos, conventos, igrejas, museus, 
jardins, bosques, ruínas históricas. Percorremos os campos do Alentejo, Beiras, Minho, 
Algarve, São Miguel, Madeira, etc… E aquele célebre jantar no refeitório do Convento de 
Tomar seguido de um espetáculo musical na Charola? E o passeio na ria de Aveiro? E a visita 
guiada à Expo 98 no dia da sua inauguração? E jantares oferecidos por algumas autarquias? 
E o passeio no Douro? 
Fazer o “diário”, mesmo imcompleto, dos nossos encontros é também contar com o 25.º 
que se realiza no Porto, cidade que “agarrou” decisivamente a associação no final dos 
anos noventa, numa altura em que já não era possível “andar com a casa às costas”. O 
grupo do Porto sob a direção e a “garra”da Margarida Marinho conseguiu renovar o nosso 
projeto com uma sede física (que até aí não existia) e com a implementação do Centro de 
Formação Almada Negreiros. Também não posso esquecer todo esforço de manutenção da 
APECV pela mão do Adriano Costa, pela dedicação da Patrícia Castro e, nos últimos anos, a 
dinâmica da Teresa Eça e de toda a equipa que atualmente dirige a APECV.
Numa altura em que a crise está instalada e atinge dramaticamente a nossa associação, 
não deixemos que tudo isto se perca. Mais uma vez, temos que nos agarrar à imaginação 
que nos caracteriza e levar a APECV, for te e segura, por um novo caminho. Temos que 
ajudar a colocar a Educação Visual devidamente integrada no currículo educativo das nossas 
crianças e jovens. 10.º Encontro Nacional da APECV, 1998, LisboaIm
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Gonçalves, I. (2013). 25 anos, 25 encontros. Imaginar, 
56, suplemento, 15-18.
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I M A G I N A R
o passado, o presente. 

E o futuro?
Clara Botelho
Presidente da 
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV) entre 1991 e 1997
cvbotelho@gmail.com



20
Im

ag
ina

r #
56

 C
la

ra
 B

ot
el

ho
 Im

ag
ina

r: 
o 

pa
ss

ad
o, 

o 
pr

es
en

te.
 E

 o
 fu

tu
ro

?

Imaginar. Ainda hoje penso que foi uma ideia feliz para dar nome à revista da APECV. Não me 
lembro quem a teve, mas foi qualquer coisa do estilo: “se trabalhamos com a imagem, por 
que não imaginar”? A polissemia do termo agradou ao nosso lado sonhador.
Éramos sem dúvida um grupo militante e empenhado, os que integrámos a primeira 
Direcção. (Do grupo inicial, se calhar só eu resto no activo desta profissão de professor. Na 
altura, era a mais nova. E, entretanto, perdemos o António Pedro, depois a Alda Maria…)
Foram tempos muito especiais, aqueles primeiros anos da APECV. As reuniões em Coimbra 
duravam dias inteiros, vínhamos dos vários cantos do país. E os Encontros Nacionais percorriam 
continente e ilhas a um ritmo anual, mobilizando centenas de colegas que tinham em comum 
esta paixão pela educação artística e pelas artes visuais. Quem se lembrar, pode contar.
Também eu. Dediquei à APECV muito tempo e tempo com alma, posso dizê-lo, nos nove 
anos em que fiz parte da Direcção, boa parte dos quais como Presidente. A equipa era 
colegial e tomavam-se as decisões no colectivo, tantas vezes depois de várias horas de 
debate, de procura de consensos, de soluções. E eu regressava sempre daquelas reuniões 
com a cabeça a fervilhar, tão mais rica, tão cheia de novas ideias…
Saudades.

A APECV marcou-me, talvez eu também, de algum modo, tenha deixado marca na APECV. Mas 
a vida seguiu rumo e agora são outros tempos, outras vontades e outras maneiras de trabalhar.
Imaginar. Não imagino como seria eu hoje, se não tivesse havido a APECV no meu caminho. 
E agora, ainda que continue todos os dias a ajudar meninos e jovens a procurar ser mais 
felizes e a usar a imaginação, parece que não consigo imaginar o futuro (e que medo tenho 
dele, terrível este tempo que vivemos).
Pedem-me que celebre o passado. Não tenho jeito para isso. Prefiro… imaginar…

R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Botelho, C. (2013). Imaginar: o passado, o presente. E o 
futuro? Imaginar, 56, suplemento, 19-20.



25 anos da APECV 
numa dinâmica expansiva
Elisabete Oliveira
Doutora em Ciências da Educação (FPCEUL, 2005). Aposentada com 40,5 anos de serviço: 
Básico/Secundário (1965-1985), FPCEUL (1985-2006) e Teatro/Educação, ESTC-IPL 
(2005-2006). Pintora (ESBAL, 1965). Conselheira Mundial InSEA/UNESCO (1988-1997). 
Co-Fundadora e 1.ª Vice–Presidente da APECV. Planeadora curricular nacional pelo Ministério 
da Educação (1970-1978) e Consultora. Formadora de Professores. Livro & CD mais 
recente: Educação Estética Visual Eco-necessária na Adolescência. Coimbra: MinervaCoimbra. 
Exposições desde 1952 (Infantil) e 1964 (ESBAL)
elisabeteo@netcabo.pt

Artigo resultante da comunicação apresentada pela autora no 25.º Encontro Nacional 
da APECV: 25NonStop, de 18 a 19 de Maio de 2013, na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto.
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Numa análise-tentativa, consideramos que a criação e a expansão da APECV se poderão 
caracterizar diacronicamente em 6 períodos, abertos à emergência, podendo operacionalmente ser 
assinaladas as seguintes acentuações:
0. Pró-associação 
1. Da fundação a RNO da InSEA
2. Consolidação da interacção nacional e internacional
3. Expansão formativa nacional e Centro de Formação de Professores Almada Negreiros
4. Expansão trans-institucional; e transibérica e RI-AEA
5. Investigação-acção eco-compatibilizada directa e pelos media

0. Pró-associação
Sinergias diversas propiciaram a emergência e fundação da APECV:
(1) A consciencialização de Planeadores curriculares, Inspectores, Formadores de Professores 
e Professores nas escolas, de que não era proporcionada a formação suficiente para aqui se 
experimentarem inovações curriculares: convergiram vontades como as de Hélder Pacheco, do 
Porto, ou de Professores de Lisboa, Caldas, Aveiro ou Viseu.
(2) O movimento associativo em Educação através da Arte: a APEA (desde ‘57), com Educadores 
e Artistas como Alice Gomes (1.ª Presidente), Almada Negreiros, Cecília Menano, João Couto, 
Manuel Calvet de Magalhães, João dos Santos, António Quadros, Luís Freitas Branco ou Adriano 
Gusmão, seguiu a fundação da InSEA (’51), Organização Consultiva da UNESCO (’55), baseada 
no pensamento de Herbert Read (Educação através da Arte. ‘55). Pertencendo à APEA e sendo 
por esta eleita para representante de Portugal (sucedendo a António Quadros, fundador do IADE), 
co-optada pela InSEA em ’81, a partir de ’88 Elisabete (E) Oliveira fora eleita Conselheira Mundial 
InSEA (até ’97), circulando newsletters manuscritas entre os membros portugueses da InSEA. 
Trouxe também o intercâmbio com arte-educadores do University of London Institute of Education 
e dos EUA – Elliot Eisner, que orientou um Curso de Formação para Professores e Inspectores: 
auditório 3 da FCG, em colaboração com a DGES, Maio ’80. Já então ele escrevera sobre os 
três domínios de Educating Artistic Vision (1972): cultural, crítico e produtivo – perspectivando a 
cultura visual que em Portugal se acentuou no currículo, no pós-25 de Abril (’74/’75) e daí até ao 
presente, e que alguns especialistas de Espanha, entre outros, parecem fazer crer que é inovação 
recente… Uma foto adiante (fig. 1) mostra o grupo InSEA da Conferência Mundial de Investigação 
de Roterdão, em ’81: partilhávamos investigação já então. Em ’84, com o Congresso Mundial da 

INSEA no Rio (Presidido por Augusto Rodrigues, criador da Escolinha de Arte, em ’48 – seguido 
por Cecília Menano, em ’49), estabeleceu-se uma inter-colaboração de Portugal com Ana Mae 
Barbosa, que vem frutuosamente prosseguindo.
(3) O envolvimento de abertura à inovação e partilha de experiências, pela FCG: além do apoio 
acima referido – sendo E Oliveira bolseira da FCG em Londres, ao tempo –, em ´85.10.26, a FCG, 
com acolhimento de Madalena Perdigão (FCG e Responsável pelo Gabinete do Ensino Artístico 
do Ministério da Educação; faleceria em ‘89), viria a apoiar o Colóquio Juventude e Educação 
Estética, na Sala Polivalente do CAM, gratuito, para todos os ramos de Educação através da Arte 
(a que João dos Santos assistiu, já muito doente) – nossa co-organização com Arquimedes Silva 
Santos (Criador da Psicopedagogia das Expressões Artísticas no CIP-FCG e da Escola Superior de 
Educação pela Arte). Simultaneamente com esse Colóquio, realizámos no CAM uma Amostragem 
de trabalhos em Educação Estética Infanto-Juvenil dos Jovens Portugueses. As respectivas 
Actas (nossa montagem manual, com 100 cópias por oferta da FCG) integram o CD de Anexos 
(In: Oliveira, E. (2010). Educação Estética Visual Eco-necessária na Adolescência. Coimbra: 
MinervaCoimbra). Aqui se registam também 24 entrevistas, à maioria dos Arte-Educadores citados.
(4) O 25 de Abril e o movimento de criação Sindical – SPZC (posteriormente, SPRC) – desde Maio 
de ’74, em Coimbra: derivado do Grupo de Estudos perseguido no antigo regime, desde sempre 
empenhado na qualidade do Ensino, e vindo a publicar a mais antiga Revista de Professores 
para Professores, ainda existente – O Professor –, onde se publicaram artigos motivadores do 
associativismo pró-APECV e pró-InSEA.
Das 4 Actas de ’88, zelosamente secretariadas e preservadas pelo Professor de Educação Visual 
de Coimbra, António Pedro Fernandes1, a Acta N.º Um, de ’88.05.05, dá-nos conta da Reunião 
da Assembleia Constituinte da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, 
de acordo com a convocatória previamente distribuída, e cuja mesa integrou com Maria Manuela 
Gonçalves e Maria Teresa Oliveira. Regista-se a votação e aprovação do projecto de Estatutos, a 
eleição da Comissão Instaladora (lista única, com 85 votos a favor e 2 conta) – Carlos Madeira, 
E Oliveira, Clara Botelho, António Pedro Fernandes, Maria Teresa Campos, Jorge Nogueira, Luís 
Branco, Maria Teresa Oliveira e Ana Maria Oliveira, e a inscrição dos interessados na Associação, 
com pagamento de jóia. Carlos Madeira tornou-se o sócio N.º 1. Em ’88.05.21, a Acta N.º Dois 
regista que se alteraram os Estatutos, promovendo-se a divulgação da constituição e dos objectivos 
da Associação pela comunicação social, revistas de professores e jornais sindicais, e que se 
projecta o N.º 0 de um jornal, revista ou boletim da Associação. Adiante, exemplifica-se um excerto 

1 Prestamos homenagem a dois co-fundadores da APECV, dirigentes dedicados, falecidos prematuramente – António Pedro 
Fernandes (Coimbra), outorgante da escritura da APECV, e Maria Alda Rodrigues, Vice-Presidente (Viseu), e a construtores 
da APECV, tais como Isabel Couto, Fátima Ventura, Manuela Domingues (falecida), João Silva, Irene Gonçalves, Ricardo Reis, 
(Lisboa), Ermelinda Fernandes (Porto), Teresa Campos e José António Moreira (pelo crescimento da Imaginar) (Aveiro); Carlos 
Abafa (Castelo de Vide), Paula Lima (pelo lançamento dos Encontros de História de Arte) (Setúbal), Pedro Pacheco, secundado 
por Tomaz Vieira (pela dinâmica conseguida em Ponta Delgada). Inumeráveis…
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da última Acta, a Nº Quatro de ’88.07.09 (fig. 2): eram já 140 os sócios; foi aprovado o título da 
revista – Imaginar – e impulsionaram-se um concurso para a criação do logótipo da Associação e 
um possível protocolo com o SPRC. Em Lisboa, reuniam-se cerca de 20 professores. Projectavam-
se as primeiras Zonas e Delegações pelo país.
Pelo papel basilar exposto, e o que se seguirá, evidenciar-se-á a pertinência da nossa proposta 
que a Assembleia Geral da APECV, em ’13.05.18, aprovou unanimemente, de Ana Mae Barbosa, 
Arquimedes Silva Santos, Carlos Madeira, Cecília Menano e Hélder Pacheco, para Sócios 
Honorários da APECV – juntando-se aos dois anteriormente designados: João Martins da Costa, 

por nossa proposta reconhecendo-o como pioneiro da metodologia de projecto já em ´55-’56, 
no Ensino Básico (falecido), e Rui Mário Gonçalves, pela participação nos Encontros APECV e em 
Projectos de parceria com Escolas, em Apreciação da obra de Arte, além da obra em História da 
Arte em Portugal.
De ‘89 a ’97, não se localizam Actas da APECV – algumas que secretariámos. Talvez uma busca 
nos apontamentos do nosso arquivo venha a revelar elementos que permitam reconstituir factos. 
Entretanto, a Imaginar será uma referência sustentada do evolver da APECV naquele intervalo.
Foi com o apoio logístico que o Professor José Linhares de Castro mobilizou no SPGL, 
congregando esforços com a iniciativa pró-associativa de Carlos Madeira, que se veio a convocar 
os Professores de Educação Visual para o Congresso Regional da Fundação da APECV, em 
Coimbra, no Espaço Polivalente, em Maio de ‘88, onde se incluíam comunicações por Hélder 
Pacheco e Elisabete Oliveira, esta intitulada O Passado e o Presente e perspectivas em aberto, da 
Educação Estética Visual dos Ensinos Preparatório, Secundário e Complementar em Portugal.

1. Da fundação a RNO da InSEA
A Escritura da APECV (fig. 3) foi em ’89.01.23 (4.º Cartório de Coimbra) outorgada por Carlos 
Madeira, António Pedro Fernandes e Maria Manuela Gonçalves, e publicada no Diário da 
República de ’89.02.24 – III Série.
Até 2013, a APECV elegeu 4 Presidentes:
Em Assembleia Geral de Abril ’89, onde se designaram os Corpos Gerentes, elegeu-se 1.º 
Presidente, Carlos Madeira (fig.4).
Foram depois eleitas Clara Botelho (não temos a data exacta, por falta das Actas, mas era 
Presidente já pelo 3.º Congresso Europeu InSEA de 1994, a que presidiu); Margarida Marinho 
(’99.05.02); e Teresa Eça (‘08/05.30).
Desde o N.º 6, em ’90, Anthony Dyson e Roy Prentice (sobre curso a Professores em Lisboa e 
Leiria, a que os convidáramos no ULIE-UK) e Sílvia Silveira (sobre Arte-Educação em Maputo), 
iniciaram colaboração internacional na Imaginar, seguindo-se Ana Mae Barbosa (sobre a Leitura 
da obra de Arte), no N.º 8, em ´91. O N.º 3 da Imaginar revela o logótipo da APECV. 
A APECV aderiu à InSEA, passando a capa da Imaginar, desde o Nº 4, em Fevereiro de ’90, 
a registar o rodapé APECV. Associada da InSEA – Sociedade internacional para a Educação 
através da Arte.
Por obrigação de ser associada, a APECV passou a reportar anualmente a sua actividade à InSEA, 
cabendo essa responsabilidade à Conselheira Mundial da InSEA e Vice-Presidente da APECV, E 

Fig. 1_ Da Conferência Mundial de Investigação 
de Roterdão, em ’81, quando Portugal passou 
a ter Representante Co-Optada (In: Oliveira, E. 
(2010). Educação Estética Visual Eco-necessária 
na Adolescência. Coimbra: MinervaCoimbra, 
p. 165). Reconhecem-se: 1. Andrea Karpati 
(Hungria); 2. Brian Allison, que foi Presidente da 
InSEA (Inglaterra) 3. Diethart Kerbs (Alemanha); 
4. Elisabete Oliveira (Portugal); 5. Elliot Eisner, que 
foi Presidente da InSEA (EUA); 6. Irein Wangboje 
(Nigéria); 7. Luis Errazurie (Chile); 8. Peter Lam 
Hon-Chiu (China); 9. Phyllis Gluck (N Y, EUA); 10. 
Ralph Smith (Illinois, EUA).

Fig. 2_ Última Acta do período da 
Comissão Instaladora, por António 
Pedro Fernandes, em ’88.07.09

Fig. 3_ Excerto da Escritura da APECV, e da respectiva publicação 
no Diário da República, em ‘89
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Oliveira, sendo exemplo este primeiro Relatório (figs. 5 e 6).
Denota o primitivismo de ser ainda manuscrito, mas numa época em que mesmo as cartas da 
InSEA vinham com pouca qualidade dactilográfica. Reporta a actividade da APECV desde o Outono 
de ’89 até ’90.08.31, registando nesta data 550 membros e 13 Delegações e Pró-Delegações 
(assinaladas em mapa esquemático), para além da Sede provisória na Escola Preparatória Eugénio 
de Castro, em Coimbra: Aveiro, Braga, Castelo de Vide, Funchal, Guarda, Leiria, Lisboa, Loulé, 
Matosinhos, Ponta Delgada, Setúbal, Tavira e Viseu.
Estavam publicados 5 números da Imaginar e, em preparação, o 3.º Encontro Nacional, em Setúbal, 
para Abril de ’91 e o 3.º Congresso Europeu da InSEA para Julho de ’94 – além de participações 
em Congressos da FCG e outros. E propunha-se a APECV para InSEA National Organization.
Até então, e desde que a InSEA passara a ser representada não por um Representante Nacional 
mas por uma Organização Nacional, E Oliveira passara à APEA o seu Mandato representativo e o 
respectivo arquivo documental. Em ’84, a APEA realizaria um Encontro Internacional INSEA, num 
Auditório menor da FCG, aproveitando a escala em Lisboa de dirigentes da InSEA a caminho do 
Congresso Mundial do Rio, em ’84. Já em 1985, ao termos a iniciativa, com Arquimedes Silva 

Fig. 4_Primeira Direcção da APECV, em ’99, na Escola Preparatória Eugénio de 
Castro, Coimbra. Da esquerda para a direita: Teresa Campos (Aveiro); António 
Pedro Fernandes (Coimbra); Ana Gomes (Guarda); Clara Botelho (Caldas da 
Rainha); Carlos Madeira, 1.º Presidente (Coimbra); Fátima Ventura (Lisboa); 
Isabel Couto (Lisboa); e Elisabete Oliveira, 1.ª Vice-Presidente (Lisboa).

Fig. 5_ Relatório da APECV à InSEA, 
’89-’90. Folha 1 (Manuscrito de Elisabete 
Oliveira)

Fig. 6_ Relatório da APECV à InSEA, 
’89-’90. Folha 2 (Manuscrito de Elisabete 
Oliveira)

Fig. 7_ Carta à APEA de preparação do 
3.º Congresso Europeu da InSEA – que 
veio a ser assinada pela Presidente da 
APECV –, incluindo a carta de Elliot Eisner, 
Presidente da INSEA, em ’90.01.23

Fig. 8_ Carta de John Steers sugerindo 
a organização do 3.º Congresso Europeu 
da InSEA pela APECV e que esta 
deveria passar a Organização Nacional 
representativa da InSEA. ’90.04.30 3



25
Im

ag
ina

r #
56

 E
lis

ab
et

e 
Ol

iv
ei

ra
 2

5 
an

os
 d

a 
AP

EC
V 

nu
m

a 
din

âm
ica

 e
xp

an
siv

a

Santos (Presidente da Assembleia Geral da APEA), do Colóquio Juventude e Educação Estética 
no CAM-FCG, de entrada livre e comparticipado por Arte-Educadores dos vários ramos artísticos, 
nos deparáramos com um telegrama de Raquel Reis à FCG a considerar ilegítimo esse evento, na 
hora do início, só tendo prosseguido por Madalena Perdigão o ter considerado improcedente e 
ter passado à abertura dos trabalhos com suas Boas Vindas. Mas desde 1988, Elisabete Oliveira 
fora eleita Conselheira Mundial da InSEA, nessa qualidade indo aos Conselhos da InSEA onde a 
representação nacional cabia a Raquel Reis (falecida), pela APEA.
Sucedeu que, por carta de ’90.01.23 do Presidente da InSEA, Elliot Eisner, a APEA não satisfez 
os critérios da InSEA, vendo recusada a organização do Conselho Europeu em Lisboa (fig. 
7); e, conforme carta de John Steers (fig. 8), foi sugerido a Elisabete Oliveira que pela APECV 
apresentasse uma proposta credível para esse Congresso, em Novembro de ’90, em Glasgow, 
simultaneamente sugerindo que a APECV reunia melhores condições que a APEA para ser a 
Organização Nacional da InSEA. De facto, em ’93, a APECV já integrava mais de 900 professores 
de Educação Visual, 50 das quais também membros da InSEA. Elisabete Oliveira (viajando a 
expensas próprias) apresentou em Glasgow a proposta do 3.º Congresso Europeu InSEA para 
Lisboa em ’94, aprovada com voto contra de Raquel Reis. Foi ainda aprovada pela InSEA a 
Resolução 18/91, da passagem da APECV para Associação Nacional Representativa da InSEA – 
qualidade que passou a constar na capa da Imaginar (Notícia no N.º 9, de Setembro de ’91) (fig. 9).

2. Consolidação da interacção nacional e internacional
Nestas dimensões, acentuamos:
(1). Posicionamento (contra) relativamente ao Quadro Único (2.º Ciclo, EVT) de Professores do 5.º 
Grupo e de Trabalhos Manuais, e Manifesto em defesa da Educação Visual. 
(2). Realização da 3.ª Conferência Europeia de Investigação, seguida do 3.º Congresso Europeu 
da InSEA, primeira realização internacional da APECV em parceria com a InSEA e a FPCEUL, dos 
quais documentamos, respectivamente, o Programa da 3.ª Conferência Europeia de Investigação 
(Coordenação de Elisabete Oliveira) (fig. 10), e o Balanço do 3.º Congresso Europeu da InSEA, pela 
Presidente da APECV e da Organização, Clara Botelho (fig. 11). O logótipo inicial foi de Rita Estima e 
o final de Paula Lima.
(3). Participações em Espanha
.Comunicações no Congresso La Educación Artistica como Proyecto Comum Europeo, Badajoz, 
em Setembro de ’91. Intercambiavam-se experiências e recursos visuais, como com Rafael 

Fig. 9_ Imaginar N.º 19. Capa sobre o 3.º 
Congresso Europeu da InSEA, em Novembro ’94



26
Im

ag
ina

r #
56

 E
lis

ab
et

e 
Ol

iv
ei

ra
 2

5 
an

os
 d

a 
AP

EC
V 

nu
m

a 
din

âm
ica

 e
xp

an
siv

a

Rivera Vale, de Córdova.  
. Realização da Exposição Os Descobrimentos. As Descobertas, pela Expo Mundial de Sevilha, em 
’92, no Claustro da Faculdade de Belas Artes, então sede da InSEA-Espanha, em diálogo com o 
seu Presidente, Juan Araño Gisbert, reunindo uma quarentena de painéis com obras de diversas 
regiões do país, desde o nível pré-escolar ao pré-universitário – montagem por Elisabete 
Oliveira e Margarida Marinho, pela APECV (fig. 12). Por parceria com o Teatro, a Trupe Leal 
Conselheiro da Escola Secundária D. Duarte, Coimbra, com encenação de José Manuel 
Melo, ali representou Adamastor. Adamastores – adaptação de O Marinheiro, de Fernando 
Pessoa com a Viagem Trágico-Marítima, de Fernão Mendes Pinto. Apoios da Secretaria da 
Juventude; da Câmara Municipal de Coimbra e do Banco Nacional Ultramarino – neste tendo 
lugar uma reposição da exposição (na Baixa de Lisboa) com edição da colecção de postais 
– Descobertas. Os CTT recusaram-nos a proposta de selos com duas destas obras; apesar 
de termos encontrado menos de meia dúzia, quando respondemos ao pedido da InSEA, para 
Portugal integrar um poster reproduzindo obras infanto-juvenis em selo. 45 obras das expostas 
em Sevilha, foram re-expostas no Congresso de InSEA de Montreal, em ’93; e depois, 
passaram a integrar o Museu da Criança de Oslo, a pedido deste. 
Comunicações no Congresso Mundial da Criatividade, UNED, Madrid, em Setembro de ’93, 
tendo Juan Araño Gisbert convidado a APECV a representar-se por um grupo. (Recordação 
calorosa, a viagem nocturna do grupo no Lusitânia Expresso (de ’43, que circularia até ’95). 
(4). 1ª Exposição de Projectos orientados por professores da Profissionalização em Serviço 
(FPCEUL, Coordenação de Elisabete Oliveira) integrada no 3.º Congresso Europeu da 
InSEA,em ‘94. Itinerou no país e Polónia, passando pela FBAUL em ‘99 (fig. 13) e em ’12, 
e sendo parcialmente reposta na sede da APECV, por ocasião do 25.º Encontro Nacional da 
associação, em Maio de ’13.
(5). Encontros Nacionais: A partir de Caldas da Rainha (27-29.04.’89, realizam-se anualmente, 
nos diversos distritos continentais, Ponta Delgada e Funchal. Listamo-los no final deste artigo.
6). Edição de 6 Cadernos APECV, de ‘91 a ‘99, defendendo a qualidade da Educação Visual 
e da Educação Visual e Tecnológica: (I) Dezembro de ‘91: Polimanifesto 1 (Amadeu José 
de Figueiredo Carvalho Homem; António Figueiredo de Barros; António Inácio; Arquimedes 
Silva Santos; Francisco Cabral Pinto; Francisco Pires Keil do Amaral; Francisco da Silva 
Dias; Joaquim Morais Ferreira;  Jorge Vieira; José Manuel F. Pereira de Melo; José Manuel 
Rodrigues da Silva; Júlia Jaleco; Júlio Resende; Linhares de Castro; Madalena Brás Teixeira; 

Fig. 13_ 1.ª Exposição de Posters de Projectos escolares orientados 
por professores da Profissionalização em Serviço (FPCEUL, 
Coordenação de Elisabete Oliveira), pelo 3.º Congresso Europeu da 
InSEA, em ´94 – itinerante até ao presente. Na foto: Na FBAUL.

Fig. 14_ Os 6 Cadernos editados pela APECV: de 
reflexão científico-pedagógica; sobre Património Cultural; 
e Polimanifestos 1 e 2

Fig. 10_ Programa da 
3ª Conferência Europeia 
de Investigação da InSEA 
(antecedendo o Congres-
so). Coordenação: Elisabete 
Oliveira

Fig. 11_ Balanço do 3º 
Congresso Europeu INSEA, pela 
Presidente da APECV e da Orga-
nização, Clara Botelho. Imaginar 
N.º 19, Novembro ’94

Fig. 12_ Os Descobrimentos. A 
Descoberta. Exposição APECV, 
pela Exposição Mundial, em ’92, 
no Claustro da Faculdade de Belas 
Artes de Sevilha, ao tempo sede 
da INSEA-Espanha
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Manuel Botelho; Margarida Ribeiro; Maria Alberta Menéres: Maria do Céu Melo; Mário Dionísio; 
Nuno Teotónio Pereira; Rui Mário Gonçalves e Teresa Ricou (Tété). (II) Dezembro de ‘91: 
Polimanifesto 2 (António Pedro Pita; Francisco Laranjo; Glicínia Quartim; Hélder Pacheco; 
Jaime Miranda Azinheira; João Curto; João Maria André; João Paulo Moreira; Luís Garlito; 
Orlando Lourenço; Ricardo Pais; Teolinda Gersão; e Teresa Lapa). (III) Fevereiro de ‘92: 
Desenvolvimento e Expressão Visual (Clara Botelho – Homenagem a A. Betâmio de Almeida e 
M. M. Calvet de Magalhães –, Arquimedes Silva Santos; Alberto Barros de Sousa; Margarida 
Marinho; Clara Botelho; Rui Mário Gonçalves; Elisabete Oliveira). (IV) ‘94: Repensar a Ideia de 
Património (Hélder Pacheco). E, posteriormente: (V) ‘97/’98: Educação Visual e Tecnológica 
nas Escolas Superiores de Educação – Análise comparativa dos cursos em vigor (Maria do Pilar 
de Andrade Falcão); e (VI) ‘99: Da Educação pela Arte a uma Ecologia dos Afectos (João Maria 
André) (Fig. 14).
(7) Integração no Espaço SIAP, de Associações de Professores em ’92.07.20 (Ref.ª: Imaginar 
Nº 24); e já integrando o respectivo Secretariado desde Janº ’91 (Ref.ª: Imaginar Nº 19). 
(8) Diálogo com o MPIAEPA – Movimento Português de Intervenção Artística e de Educação 
pela Arte – cujo 1.º Encontro tem lugar em 1996.  

3. Expansão formativa nacional e Centro de Formação de Professores Almada Negreiros
A APECV mudou de Coimbra para uma primeira sede no Porto, na Rua Dr. Ricardo Jorge, 19, 
sala 5, de onde transitou à actual, na Rua do Heroísmo, 354, 1.º andar, sala 2.
Neste 3.º período, em ’99.09.06, sob orientação da nova Presidente da APECV, Margarida 
Marinho, é criado o Centro de Formação de Professores Almada Negreiros, certificado pelo 
Ministério da Educação (fig. 15). A partir do Porto, expande a sua acção no país. Em ’02, as 
sessões não presenciais da oficina A Avaliação em Artes já são feitas on-line. A Comissão 
Pedagógica regulamentar inclui 3 membros da Direcção – Margarida Marinho (Ensino 
Secundário, eleita Presidente), Carlos Abafa (Ensino Superior) e Ermelinda Fernandes (Ensino 
Básico) – e 4 convidados, formadores experientes – Arminda Santos (Ensino Superior), 
Clara Botelho (Ensino Superior), António Alves (Ensino Superior) e Joaquim Pimenta (Ensino 
Secundário e Superior). 
Margarida Marinho impulsiona a publicação de três Newsletters APECV: N.º 0 (Dezembro 
de ’00), N.º 1 (Março de ’01) e N.º 2 (Fevereiro de ’02) (fig. 16). Nesta, Teresa Eça noticia 
a realização do Conselho Europeu InSEA na sede da APECV, em ’01.11.27, aquando do 

1.º Congresso Ibérico de Educação Artística, no ISMAI, enfatizando a necessidade de 
reformulação da educação artística pela contextualização e análise crítica das obras de arte (de 
todas as artes) e dos media.
Paula Lima impulsionou os Colóquios de História de Arte da APECV: já se registava o 4.º, em 
Beja, em ’99.

4. Expansão trans-institucional; e transibérica e RI-AEA
Em ’06.03.01-05, a APECV, com coordenação por Teresa Eça, sua nova Presidente, promove 
em Viseu o Congresso Internacional da InSEA Diálogos Interdisciplinares em Arte-Educação, 
de onde resultou a Aliança World Arts, com a Declaração Conjunta de acção das InSEA, ISME, 
IDEA e FIDEA.
Segue-se em Lisboa, no CCB, em ’06.03.06-09, a 1.ª Conferência Mundial de Arte-Educação 
da UNESCO, da qual resultará o documento Roteiro para a Educação Artística: Desenvolver as 
Capacidades Criativas para o Séc. XXI.
Em ’07 tem lugar a Conferência Nacional sobre o Ensino Artístico para operacionalização deste 
roteiro, na Casa da Música, comparticipada pela APECV – registando-se adiante um excerto de 
Editorial do Imaginar sobre esta realização, por Teresa Eça (fig. 17). Todavia, a sequência desta 
Conferência não se concretizou no impulso das condições da Educação Artística em Portugal 
que se esperavam. Por exemplo, continuou a não existir quadro para professores de Teatro ou 
Dança nos Ensinos Básico e Secundário.
Destacamos também o Congresso Transibérico de Beja, em ‘08, Sentidos Transibéricos, 
(fig. 18), de onde emergiu a Redibericaedart, actual RI-AEA, funcionalizada por equipa que 
Teresa Eça, Aldo Passarinho e Ricardo Reis têm integrado e de dinâmica aberta a Colegas da 
Península Ibérica, América Latina e atingindo os PALOPs. Fruto desta interacção veio a ser a 
revista bianual Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, Cultura e Arte, inVISIBILIDADES, 
coordenada por Ricardo Reis em colaboração com colegas nomeadamente da América Latina.
Desde ’08, regista-se a fundação do Clube UNESCO de Educação Artística, presidido por Ana 
Pereira Caldas, com principais apoios das Fundações Calouste Gulbenkian e EDP. Para os 
seus objectivos em Educação Artística, de discussão e afirmação, e de difusão de modelos 
e práticas, tem realizado respectivamente: três Ciclos de Conferências com personalidades 
sócio-culturais, no Centro Nacional de Cultura: Educação Artística no Século XXI; e o Projecto-
Piloto de quatro anos (desde ’09) em duas turmas da Escola Básica do 1.º Ciclo Raul Lino, 
Educação Artística para um currículo de excelência – formando os professores e apontando 
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para uma formação nacional de professores deste nível integrando todas as expressões 
– também com apoio da FCG. Os links do site deste Clube não incluem a APECV, nem se 
estabeleceram parcerias, havendo apenas membros da APECV pontualmente a ele associados. 
Notamos que a resposta a pedidos de apoio pela APECV à Comissão da UNESCO em Portugal, 
para realização internacional de Exposições ou representação em Congressos, pelos anos 90, 
foi apenas informação, por exemplo da rede de escolas com ligações à UNESCO em Portugal.  
 
5. Investigação-acção eco-compatibilizada directa e pelos media
Não localizámos o começo do site da APECV (www.apecv.pt) mas, presentemente, expande-se 
pelos www.youtube.com/user/apecv1 ou pelo facebook. O e-mail: apecv@apecv.pt.
Entretanto, acentuaram-se os intercâmbios das criações escolares:
Recordamos uma Exposição sobre o Mar, em parceria com a Croácia, no Pavilhão Carlos 
Lopes, Lisboa. 
E mais recentemente, os Concursos exploratórios da obra de Artistas portugueses Almada 
Negreiros (fig. 19), Josefa de Óbidos, Júlio Resende (fig.20), Helena Vieira da Silva e Arpad 
Szenes, Graça Morais, Manoel de Oliveira e, em ‘13, Gérard Castello-Lopes, para os Ensinos 
Básico, Secundário e Superior, com diálogo com a artista (no caso de Graça Morais), 
exposição, premiação e, até ao presente, edição de CDs das três primeiras edições.
Em ’11, com o N.º 53, a Imaginar, findos os subsídios sucessivamente pelo Banco Nacional 
Ultramarino, pela Carand’Ache e pela Staedler, passa à versão digital, on-line, com 
possibilidade de impressão em papel.
Em Seul, em ’10.05.25-28, a UNESCO promove a II Conferência Mundial de Educação 
Artística, de onde Ana Mae Barbosa reporta sintomas de crise de qualidade (http://www.
arteduaccaoproducoes.com.br).

Nunca vi um Congresso tão hierarquizado (…). Os discursos sobre Arte-Educação 
neste Congresso foram do vazio à hipocrisia, passando pelo conservadorismo. 
Dominam os discursos pomposos sem pé na realidade, ou auto-louvações. 
Infelizmente parece que a Educação para as Artes se tem tornado vitrina política 
para a UNESCO, que tem extraordinário trabalho na preservação de monumentos 
históricos (…). Uma representante do Quénia mostrou como o Quénia está longe dos 
objectivos do Road map (resultante da Conferência Mundial UNESCO I, em Lisboa, 
em ’06, e a sua investigação foi mal recebida (…).

Aferimos exigentemente a qualidade da Arte-Educação por referenciais internacionais 

e criamos criticamente a consciência do valor da Arte-Educação que realizamos e dos 
obstáculos a enfrentar. Internamente: (I) A APECV dinamizou 25 Encontros Nacionais: 1 - ’89: 
Caldas da Rainha. 2 - ’90: Viseu. 3 - ’91: Setúbal. 4 – ’92: Porto. 5 – ’93: Castelo de Vide. 
6 – ’94: Tomar. 7 – ’95: Aveiro. 8 – ’96: Ponta Delgada. 9 – ’97: Vilamoura. 10 – ’98: Lisboa. 
11 – ’99: Castelo Branco. 12 – ’00: Funchal. 13 – ’01: Viana do Castelo. 14 – ’02: Évora. 
15 – ’03: Braga. 16 – ’04: Luso. 17 – ’05: Chaves. 18 – ’06: Beja. 19 – ’07: Porto. 20 – 
’08: Lisboa. 21 – ’09: Viseu. 22 – ’10: Óbidos. 23 – ’11: Bragança. 24 – ’12: Constância; e 
25 – ’13: Porto e Praia Internacional de Matosinhos. (II) Anima dinâmicas como o Concurso 
do melhor projecto em instituição (in)formal; e interacções, pontes de parcerias. (III) Emite 
pareceres; e valoriza o Currículo, a Formação de Professores, a Investigação fundamental e a 
Acção.
Internacionalmente, prossegue interacções em investigação-acção, por exemplo como no 
actual Projecto InSEA de Zagreb. Pelo seu papel relevantemente sustentado, pode a APECV, 
justa e pertinentemente, no 25 NonStop, celebrar o percurso do primeiro quarto de século de 
vida (fig. 21).

Perspectivas presentes
Os obstáculos são de ordem internacional e nacional: crise por domínio do interesse 
financeiro, com risco de desumanização dos valores referenciais. Colocam-se questões 
como a perspectiva do Manifesto de Istambul ‘11 de Leonel Moura, H Garcia Pereira e Ken 
Rinaldo: O artista do futuro já não será humano. Na Exposição Arte e Ciência (Ano Mundial da 
Criatividade e Inovação, em ’09, na Cordoaria-Lisboa, com coordenação de Leonel Moura) uma 
investigadora dos EUA comunicou que em ’35 serão mais os trans-humanos que os humanos; 
e por ’40 os pós-humanos ultrapassarão os trans-humanos. Mais um passo na arte que faz 
arte-robótica, foi Evolution, no CCB, em Maio ’13, em que Leonel Moura, depois dos seus 
Robots, expôs esculturas derivadas de algoritmos que realizara no computador, por impressora 
para 3D. A alienação, a violência e a falta de solidariedade quotidianas, requerer-nos-ão 
despertos, críticos e interventivos, fazendo acontecer o que faz falta. 
As condições de trabalho em geral, e acentuadamente dos Professores, em Portugal, no 
presente, são de graves limitações à qualidade: (1) Despedimento de professores habilitados 
e de longo serviço, excedentários, de horário 0, e redução dos quadros a concurso; redução 
de salário/pensão; redução ou inexistência de apoios à formação e deslocação a congressos 
e da atribuição de bolsas e subsídios à investigação; cálculo do valor de pensão, com cortes 
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Fig. 15_ Texto de Margarida Marinho, Presidente da APECV e do 
Centro de Formação de Professores Almada Negreiros, Imaginar Nº 
34, de Dezembro de ’99

Fig. 16_ Newsletters APECV: N.º 0 (Dezembro de ’00), N.º 1 (Março 
de ’01) e N.º 2 (Fevereiro de ’02).
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Oliveira, E. (2013). 25 anos da APECV numa dinâmica 
expansiva. Imaginar, 56, suplemento, 21-33.
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extraordinários discriminatórios; e limitação da progressão na investigação/docência. (2) 
Aumentos de horas de trabalho semanal e sequente número de turmas, e do número de alunos 
por turma; da distância do trabalho à residência, de 60 para 200 km.
Especificamente no 2.º Ciclo, sobre a EVT, comunicámos em Congresso da APEVT: Da 
falsa Área EVT ao Design Curricular e Formação de Professores para uma Área com eixo 
no âmbito estético visual e nas tecnologias (In: Boletim APEVT, N.º 11/12, de Dezembro de 
’98/Março de ’99). Contribuímos para os pareceres da APECV sobre a EVT, embora não 
inteiramente coincidente com eles. Consideramos mais acertada a presente separação do par 
pedagógico, mas apontando a que o professor de Tecnologias, após iniciação aos programas, 
seja colaborador nos projectos das várias disciplinas, sendo dado tempo ao professor de 
Educação Visual para ter turma inteira nos lançamentos e avaliações de Unidades Didácticas, 
mas em desdobramento nas concretizações de projectos. Entretanto, nestas aulas, o tempo 
é insuficiente e o trabalho extenuante, se o professor garantir que os alunos criem projecto 
de trabalho. A APECV faz o Estudo sobre a implementação das metas de EV e ET, no ano 
lectivo de 2012/2013, sondando as condições de trabalho nas escolas, perto de chegar a 
conclusões.
Teresa Eça reportou à RI-AEA as preocupantes faltas de qualidade que detectou no World 
Summit on Arts Education, em Munique, em 13-17 Maio 2013:

(…) responsáveis de museus e trabalhadores de coisas culturais (…) contando muito 
contentes e seguros de si como (…) trabalhavam justiça social com workshops 
pontuais para refugiados e marginalizados e como esses estranhos seres são 
criativos e conseguem produzir filmes e fotografias de excelente qualidade com a 
imprescindível ajuda dos artistas convidados para os workshops!!! (…) Pretendia-
se uma reunião selecta de investigadores de arte-educação (…) organização BKJ 
(...) ligada a instituições governamentais e universidade, (…) a observatórios, (…) a 
ministérios da cultura e juventude, a fundações. (…) Tópicos: (1) Evaluating what is 
quality arts education. (2) Monitoring arts education in a transnational perspective. (3) 
Formal and non-formal education – curriculum, methods and programs. Tópicos do 
livro editado por Eckart Liebau (…) proclamando que o rigor científico só pode ser 
conseguido com mais investigação quantitativa (…), ignorando a investigação em 
arte-educação baseada em artes (…) pela instrumentalização das artes (…) servindo 
a arte-educação para desenvolver capacidades em outras áreas (…). E propondo-se 

que se prove o que realmente se adquire com o ensino das artes (skills for life), que 
se possa medir e de impacto que se possa avaliar.

Será necessário construir e repercutir (n)uma representação global de maior democracia 
participativa.
Na tensão emergente em que a APECV é desafiada a prosseguir, que temos de questionar e de 
eco-compatibilizar com os alunos e com as comunidades, propomos a continuação do nosso 
Exploratório-piloto por um Exploratório de partilha de Projectos (CD anual e respectiva reflexão 
investigativa). E a alegria e a esperança chegam-nos das boas práticas e investigação que Ana 
Mae Barbosa encontrou na Semana Mundial da Educação Artística, em Maio de ’13, no Chile 
– Seminário + ARTE EN MI COLEGIO – com os museus, para as escolas públicas; de projectos 
nacionais como 10x10 (FCG e escolas); e de projectos transnacionais como Comparangoleiros, 
pela APECV, coordenado por Teresa Eça, partilhando performances, reflexões e qualificação 
em Arte-Educação (Portugal, Letónia, Brasil e Timor Lorosai).



Fig. 17_ Excerto do editorial de Teresa Eça sobre a Conferência Nacional 
sobre o Ensino Artístico, em ’07, Imaginar Nº 49, em Janeiro de ‘08

Fig. 18_ Congresso de Beja, Sentidos Transibéricos, em ‘08
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Fig. 20_ Imagem do Concurso de Expressão Plástica da APECV 
sobre Júlio Resende, em ’09

Fig. 21_ Cartaz do 25.º Encontro Nacional da APECV: 25NonStop, 
Porto, de 18 a 19 de Maio de ‘13
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Fig. 19_ Trabalho apresentado no Concurso de Expressão Plástica da APECV sobre Almada Negreiros, em ’07



Expressão visual da criança 
no rasto de Grão Vasco

Elvira Morais
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1993, estávamos no ano da implementação de EVT – uma disciplina do 2.º ciclo do Ensino 
Básico para a qual, à partida, se previa não haver condições para poder resultar bem - e 
era necessário arranjar maneira para chamar a atenção e testemunhar a importância da 
disciplina de Educação Visual que desaparecia como disciplina autónoma dos currículos do 
2.º ciclo do Ensino Básico, tendo em conta, de entre outros, os seguintes objectivos:
- Levar os responsáveis e os intervenientes na definição dos processos educativos, 
incluindo os professores e os pais, a reflectirem sobre o valor da expressão e da 
comunicação visual como factores de desenvolvimento integral da criança e de assimilação 
do conhecimento moderno;
- Incutir nos alunos a consciência da dimensão e importância do seu poder criativo;
- Fazer a aproximação à obra de ar te e estabelecer ligação entre o Museu e a Escola como 
meio de realizar a síntese entre o passado e o futuro.
Foi então que, em Viseu, na terra do grande mestre da pintura renascentista portuguesa, 
Grão Vasco, no âmbito das aulas de Educação Visual, da Escola C+S, hoje sede do 
Agrupamento de Escolas de Grão Vasco de Viseu, se conceberam e se realizaram os 
trabalhos preparativos para a exposição “Expressão visual da criança no rasto de Grão 
Vasco”, a qual esteve patente ao público por três vezes: em Viseu, na Casa Museu Almeida 
Moreira, de 23/6 a 11/7 de 1993 e de 9 a 30/11 de 1993 e, em Tomar, na Casa Vieira 
Guimarães, de 17 a 25 de Abril de 1994, aquando da realização do 6.º Encontro Nacional 
da APECV.
Os trabalhos expostos basearam-se nos seguintes temas: “no tempo de Grão Vasco”; “no 
rasto de Grão Vasco”; “a Criança” (com abordagem a algumas esculturas e aos quadros: 
“Menina das Camélias”; “Menina de Madrazo” e “Menino com cobertor de papa”) e 
“evolução do desenho infantil” (segundo Piaget - estádios de desenvolvimento psicológico 
na criança.
Esta exposição mereceu da parte do GICAV a nomeação para “prémios Anim’Arte - 93” na 
categoria “acontecimento cultural do ano”, instituídos pela revista Anim’Arte.
O catálogo da exposição contou com os depoimentos gentilmente cedidos pelas 
personalidades: D. António Monteiro, Bispo de Viseu; Dra. Dalila Rodrigues; Dr. Alberto 
Correia; Dra. Armanda Carvalho; Dra. Alda Pereira e Dr. Fernando Machado.
Em nome da Escola dos 2.º e 3.º ciclos de Grão Vasco de Viseu, quero aproveitar esta 
oportunidade para agradecer ao Dr. Alberto Correia pela sua participação e pelo apoio 
institucional que prestou enquanto Director do Museu Grão Vasco, não só a esta exposição, 

como a tantas outras actividades e eventos que se realizaram no âmbito da colaboração 
entre a Escola e o Museu Grão Vasco, sendo de destacar, a ida a Bruxelas para participação 
no “Concurso Europeu da Maçã – 94” e a exposição no museu Grão Vasco, em 1998, 
“Grão Vasco viu através dos Oceanos, as Crianças vêem através de Grão Vasco”(ht tp://
www.prof2000.pt/users/hjco/viseuweb/gravasco/maingv.htm).

Pormenores da exposição “Expressão visual da criança no 
rasto de Grão Vasco.” Fotografia: Elvira Morais.

R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Morais, E. (2013). “Expressão visual da criança no rasto 
de Grão Vasco”. No 6.º Encontro Nacional da APECV, em 
Tomar. Imaginar, 56, suplemento, 34-35.









Por amor à infância 
e por amor ao mundo
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Este artigo resulta da transcrição, tradução e adaptação por Raquel Ribeiro Santos da 
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/ Culturgest, em 6 de abril de 2013, por ocasião do curso “A arte contemporânea como 
ferramenta para a sala de aula”.

Notas sobre a arte 
na sala de aula



Intitulei a minha intervenção Por amor à infância e por amor ao mundo. Notas sobre a arte na 
sala de aula.
Como vêem utilizo a palavra arte, utilizo a expressão sala de aula, mas não utilizo a expressão 
ferramenta. De facto, não creio que nem a arte nem a sala de aula sejam ferramentas. Não 
mantenho uma concepção instrumental nem da arte nem da educação. E disso falarei um pouco 
a seguir.
O que, sim, utilizo é a palavra amor. Que é uma palavra muito difícil de usar hoje em dia sem cair 
na sentimentalidade, sem fazer dela algo que tenha a ver com o emocional. Vou usar a palavra 
amor e vou utilizar a palavra infância e a palavra mundo num sentido muito específico.
De facto, o que pretendo é pensar a arte e a sala de aula como lugares que têm a ver com uma 
certa responsabilidade e com um certo amor pela infância e pelo mundo.

1.
Gostaria de começar com a célebre afirmação arendtiana em A crise na educação: “a essência da 
educação é a natalidade, o facto de que os seres humanos nascem no mundo”. A educação tem 
a ver com o facto de que os seres humanos não são fabricados mas são nascidos, chegam ao 
mundo pelo nascimento.
A natalidade tem a ver, para Hannah Arendt, com a capacidade humana de começar. Em A 
condição humana, diz: “o novo começo inerente ao nascimento pode fazer-se sentir no mundo 
somente porque o recém-chegado possui a capacidade de iniciar algo novo”. Então, natalidade 
tem a ver com começo, com novidade e com a capacidade humana de começar.
Poderíamos dizer, a partir daqui, que a educação é um dispositivo, um artefacto, um artifício, 
um invento inserido no vir ao mundo, no chegar ao mundo, e que a função desse dispositivo é 
estabelecer uma relação particular entre o mundo e os novos, aqueles que chegam ao mundo 
como novos.
A mesma Hannah Arendt diz o seguinte no último parágrafo desse seu texto no qual relaciona 
educação e natalidade: “A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante 
para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável 
não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos 
se amamos as nossas crianças o bastante para não as expulsar do nosso mundo e abandoná-
las a seus próprios recursos e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender 
alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a 

tarefa de renovar um mundo comum”.
A educação para Hannah Arendt tem a ver com um duplo amor que é ao mesmo tempo uma 
dupla responsabilidade e que é, ao mesmo tempo, uma dupla entrega. Como se na educação 
entregássemos as crianças ao mundo (a uma certa relação com o mundo) e ao mesmo tempo 
entregássemos o mundo às crianças (à infância, à novidade, à capacidade de começar).
Existem alguns poemas de Roberto Bolaño que podem dar uma ideia desse duplo amor e dessa 
dupla entrega. Roberto Bolaño, sabendo-se ferido de morte, dedicou dois poemas ao seu filho 
Lautaro – que na época tinha quatro anos – nos quais ressoa esse duplo amor, essa dupla 
responsabilidade da qual falava Hannah Arendt, transfigurado aqui numa dupla entrega. Como 
se a educação consistisse em entregar o mundo (a parte mais nobre e generosa do mundo) aos 
nossos filhos, pedindo-lhes que lhe prestem atenção… e em entregar os nossos filhos ao mundo, 
pedindo-lhe que os acolha e os cuide.
O primeiro poema, intitulado Lee a los viejos poetas, diz assim:

Lee a los viejos poetas, hijo mío / y no te arrepentirás. / Entre las telarañas y las 
maderas podridas / de barcos varados en el Purgatorio / allí están ellos / ¡cantando! 
/ ¡ridículos y heroicos! / Los viejos poetas. / Palpitantes en sus ofrendas / Nómades 
abiertos en canal y ofrecidos / a la Nada / (pero ellos no vivem en la Nada / sino en los 
sueños) / Lee a los viejos poetas / y cuida sus libros. / Es uno de los pocos consejos / 
que te puede dar tu padre.

O segundo intitula-se Biblioteca e diz o seguinte:
Libros que compro / Entre las extrañas lluvias / Y el calor / De 1992 / Y que ya he 
leído / O que nunca  leeré / Libros para que lea mi hjjo / La biblioteca de Lautaro / 
Que deberá resistir / Otras lluvias / Y otros calores infernales / -Así pues, la consigna 
es ésta: / Resistid queridos libritos / Atravesad los días como caballeros medievales / Y 
cuidad de mi hijo / En los años venideros.

Se no primeiro poema Bolaño entrega a biblioteca ao seu filho, neste segundo poema é como 
entregasse o seu filho à biblioteca.
A educação (e a escola como dispositivo educativo essencial) têm a ver com um duplo amor e 
com uma dupla responsabilidade e com uma dupla entrega na qual estão comprometidos tanto a 
salvaguarda da infância como a renovação do mundo.
Quero agora dizer algo sobre a infância e o mundo e o que é isso de pensar a educação como 
um artifício, como um invento, que coloca em relação a infância e o mundo. Com respeito à 
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infância podemos dizer que a infância não é um dado natural mas antes uma invenção recente, 
inseparável da existência do dispositivo educativo. Apenas na medida em que um dispositivo 
educativo, um artifício educativo, se insere no vir ao mundo e, de alguma maneira, se encarrega 
(toma conta) dos recém-chegados, algo assim como a infância pode ter lugar.
A educação, portanto, seria esse dispositivo no qual se faz um lugar para as crianças, ou se lhes 
dá um lugar, para que a infância possa ter lugar. E a infância, já o dissemos, não é outra coisa do 
que a capacidade de começar algo novo e a possibilidade de renovar o mundo. Para além do 
mais, a educação, e a escola em especial, constitui um dispositivo que não apenas se encarrega 
da infância mas também, e sobretudo, se encarrega do mundo, faz-se responsável pelo mundo. E 
faz isso tomando o mundo do ponto de vista da sua transmissão e da sua renovação.
Desde esse ponto de vista, a educação, a escola, o dispositivo educativo, teria a ver com fazer 
possível uma certa abertura do mundo na qual o próprio mundo, ao pôr-se em relação com a 
infância, fosse levado também à sua infância, isto é, à sua novidade, à sua própria capacidade de 
começar ou de se começar.
Porque o mundo, como a infância, tão pouco é um dado, um facto, uma realidade em si, uma 
coisa, mas só aparece em função da maneira em que nos relacionamos com ele. Não há algo 
assim como o mundo mas antes distintas formas de fazer mundo. Por isso, vir ao mundo é vir a 
determinadas relações com o mundo.
E a educação seria uma maneira muito específica de nos relacionarmos com o mundo. 
Encarregar-se do mundo, do ponto de vista da sua transmissão-renovação, não consiste em 
supor um mundo já dado e em introduzir os novos nesse mundo já dado, mas consiste em abrir 
possibilidades de mundo. E isso, abrir possibilidades de mundo, é algo que tem que ver, de uma 
maneira essencial, com a arte.

2.
Gostaria agora que vissem uma curta-metragem de dez minutos de um cineasta espanhol que se 
chama Víctor Erice. A curta faz parte de um filme colectivo intitulado Ten minutes older e chama-se 
Lifeline (em espanhol Alumbramiento que é sinónimo de dar à luz, de parto, que é uma expressão 
muito bonita que alude à ideia de dar luz a alguém, de alumiar) [disponível em “http://vimeo.
com/14293756”].
Neste filme, dá-se uma certa ideia do que é isso de vir ao mundo, e a partir desta curta-metragem 
começaremos a falar um pouco da sala de aula… e da arte.

O filme está atravessado por uma ameaça de morte que pende sobre um recém-nascido: uma 
mancha de sangue estende-se sobre a camisa branca de um menino que dorme no seu berço. 
Como se o vir ao mundo estivesse tutelado ao mesmo tempo por uma promessa de vida e por 
uma ameaça de morte: o mundo em que se nasce é um mundo que tem uma cara hostil e uma 
cara hospitaleira.
A película está também atravessada por uma série de ritmos que pontuam a vida do lugar: o tic 
tac de um relógio de parede, o balancear de uma menina num baloiço, o gotejar da água sobre 
uma bacia, o golpear de um martelo afiando uma segadeira, o movimento do pedal de uma 
máquina de costura, o esfregar de umas escovas que dão brilho aos sapatos, o vaivém de uma 
segadeira ceifando o pasto, o abrir e fechar de umas mãos que amassam pão sobre uma mesa de 
madeira. Os donos da casa dormem a sesta, os empregados trabalham, as crianças brincam.
Para além desse tempo da vida construído com ritmos imemoriais, que vêm de um tempo 
anónimo e impessoal, de um tempo que é de todos em geral e de ninguém em particular, de 
um tempo que poderíamos chamar, talvez, social, ou cultural, o filme mostra também o que 
poderíamos chamar de tempo biográfico, pessoal, no qual se insere o nascimento de Luisín. Sobre 
as paredes da sala na qual o seu pai e o seu avô dormem a sesta há fotografias de um negócio 
familiar. O carro, no qual algumas crianças brincam a ser grandes, tem matrícula de Havana. 
Parece que o recém-nasido pertence a uma família que se reinstalou em Espanha depois de ter 
enriquecido em Cuba.
Por último, algumas imagens aludem ao tempo histórico concreto no qual nasce Luisín, a Espanha 
ditatorial, ultra católica e caciquista do pós-guerra: há um espantalho com um uniforme e capacete 
militar, há um mutilado de guerra que entrança uma corta atada ao polegar do seu único pé e 
a mesa sobre a qual se amassa o pão está coberta por um jornal no qual aparecem uniformes 
militares e uma data de 1942.
Mas há algo mais: uma criança sozinha que, ao início da curta-metragem, num celeiro, abre 
uma janela para que entre a luz e, com o lápis molhado em saliva, pinta um relógio no pulso e 
aproxima-o do ouvido.
Como se para lá do tempo social, do tempo biográfico e do tempo histórico se abrisse também, 
para Luisín, a possibilidade de outro tempo: de uma espécie de tempo fora do tempo. 
É como se, para lá dos espaços sociais claramente marcados, nos quais se movem e se 
posicionam os distintos personagens, se lhe oferecesse também a possibilidade de um espaço 
outro, espécie de espaço separado e de separação.Im
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Talvez a arte tenha a ver com isso, com esse tempo fora do tempo e com esse espaço fora do 
espaço. E talvez a educação, como dispositivo inserido no vir ao mundo, talvez a escola como 
artifício, como artefacto educativo, tenha como condição de possibilidade essa separação dos 
tempos e dos espaços a que alude a figura solitária do menino no celeiro: isto é, a possibilidade 
de um tempo outro que interrompa a continuidade dos tempos e também a possibilidade de um 
espaço outro que interrompa a ordem social das fixações e das pertenças (todos os espaços, 
excepto o celeiro, são espaços marcados social e culturalmente pelas fixações, pelas identidades 
e pelas pertenças). A possibilidade, em suma, de uma heterocronia (um tempo outro) e de uma 
heterotopia (um espaço outro) na qual algo novo, algo distinto, possa ter lugar.
A mesa na qual a criada sutura o cordão umbilical sangrante é a mesma mesa na qual antes a 
havíamos visto a fazer pão e a mesma que estava coberta pelo jornal com os uniformes militares. 
Como se o segundo nascimento de Luisín estivesse presidido por um signo do imemorial e da 
vida (o pão) e por um signo da história e do mundo (o jornal).
Para além do mais, o segundo nascimento de Luisín, o momento em que a criada cose o cordão 
umbilical, esse segundo nascimento, produz-se no meio de um grupo no qual todos assistem a 
esse segundo nascimento, excepto o menino do celeiro.
Depois de tratá-lo, a criada entrega o menino a seus pais e, através deles, a uma pertença familiar, 
biográfica e social cuja continuidade está destinado a garantir. Luisín está destinado a continuar 
um tempo biográfico e um tempo histórico que lhe é dado. Imediatamente depois dessa entrega, 
o seu nome, já completo e terminado, fica finalmente bordado no babete.
Constitui-se já outro cordão umbilical, desta vez social, que, ao mesmo tempo que garante 
a sobrevivência de Luisín (o pão), conecta o menino aos espaços e aos tempos (biográfico, 
geográfico, social, cultural, histórico) nos quais nasceu.
Espaços e tempos que determinam a sua identidade, o seu nome, o que é, e que determinam 
também isso em que tem de converter-se, isso a que está destinado. Poderia dizer-se que Luisín já 
não tem escapatória. Está destinado à continuidade de um tempo biográfico e histórico.
Contudo, existe refúgio num lugar, uma espécie de lugar a salvo, um espaço de hospitalidade 
e de acolhimento, no qual um tempo e um espaço outros lhe darão, quiçá, a oportunidade de 
explorar outras possibilidades. Como se tudo o que há no filme determinasse o nascimento de 
Luisín e, apesar de tudo, este outro tempo e outro espaço o indetermine. É o tempo e o espaço 
da indeterminação.
A curta-metragem termina com um lençol estendido, com uma música e com uma espécie 

de teatro de sombras (a criada que pendura a roupa) que alude, seguramente, ao ecrã 
cinematográfico e à arte da imagem em movimento. É nesse ecrã que uma experiência privada 
e efémera (algo que passou, ou que pôde passar, alguma vez, em algum lugar de Espanha) se 
converte numa experiência de todos, numa experiência comum. O que faz o cinema é inscrever 
algo numa determinada materialidade, neste caso num jogo de luzes e sombras projectadas sobre 
uma superfície branca, para que esse algo inscrito atravesse o tempo (como os livros da biblioteca 
de Bolaño) e para que, de alguma maneira, se ponha à disposição de todos. Isto é, se converta 
em algo comum.
E a escola também faz isso. Trabalhar, não tanto com o mundo, mas com determinadas 
representações do mundo, com determinadas formas do mundo para, de alguma maneira, 
comunicá-las. Ou, melhor, para comunizá-las. A sala de aula seria um espaço de comunização, 
e comunização não vem de comunicação (que é uma palavra técnica) mas antes de comunismo 
(que é uma palavra política). A sala de aula seria assim um lugar de comunização, um lugar 
em que algumas coisas seriam postas em comum, à disposição de todos, seriam – de alguma 
maneira – desprivatizadas, para que se constituísse com elas o que Hannah Arendt chama de um 
mundo comum ou um espaço público.

3.
Porque esse mundo que a educação abre, esse mundo que se põe à disposição da infância 
para sua transmissão e renovação é, diz Hannah Arendt no final desse parágrafo sobre o duplo 
amor que vos li, um mundo comum. A educação, diz Arendt, tem a ver com “prepará-los com 
tempo para a tarefa de renovar um mundo comum”. E aí está, parece-me, o maior desafio para a 
educação (e para a arte na educação) nestes tempos de privatização do comum e de arrasamento 
do público. Porque abrir o mundo e fazê-lo disponível (pô-lo à disposição) para a sua transmissão-
renovação significa, precisamente, fazê-lo público, pô-lo ou dispô-lo em público, colocá-lo no 
interior de uma esfera pública. Para Arendt “o termo público significa o próprio mundo, enquanto 
é comum a todos nós e diferenciado do nosso lugar privado” e isso porque “um mundo está entre 
quem o tem em comum, do mesmo modo que a mesa está localizada entre os que se sentam 
ao seu redor; um mundo, como tudo o que está no meio, une e separa os homens ao mesmo 
tempo”.
A educação, portanto, deve fazer o mundo interessante, não apenas porque o põe ou o dispõe 
no meio, porque o situa em um entre, inter-esse, mas também, e sobretudo, porque reclama a 
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atenção de todos e de cada um a esse mundo que põe em comum, que está posto em comum. 
A educação é uma relação com o mundo que não é nem individual nem colectiva (entendendo 
a colectividade como a soma de indivíduos). A educação não é uma relação entre consciências, 
perspectivas, interesses, ou posições particulares (entendendo o sujeito como o proprietário-
portador de uma consciência, de uma perspectiva, de uma posição, de uns interesses), mas antes 
uma relação com um mundo que só se pode dar em comum. Por isso a educação tem a ver 
também com desapropriar o mundo, com comunizá-lo, com fazê-lo público.
E isso é especialmente importante, e cada vez mais difícil, nestes tempos de privatização da 
existência (mediante a configuração do “eu” como um sujeito proprietário dos seus bens, da sua 
identidade, dos seus direitos, dos seus interesses, como proprietário de si mesmo, em definitivo, 
como proprietário de uma vida imune e anestesiada, alheia aos outros e alheia ao mundo), de 
privatização da colectividade (mediante a constituição do “nós” como uma espécie de proprietário 
colectivo de bens, interesses, identidades e direitos), de privatização da cultura (entendida do 
ponto de vista da sua rentabilidade e da sua utilidade, da sua produção e do seu consumo, do 
seu valor económico e da sua apropriação privada), de privatização do saber (mediante a sua 
constituição em mercadoria ou numa capacidade, ou habilidade ou competência, que deve 
ser apropriada individualmente), de privatização do mundo (mediante a sua constituição num 
todo explorável economicamente e gerível socialmente) e de privatização da educação (através 
da colocação em marcha de contextos individuais de aprendizagem, de formas de mediação 
tecnológicas e, portanto, de relações individuais com o mundo, da inserção nos dispositivos 
educativos dessa mentalidade empreendedora que faz de cada indivíduo proprietário e 
administrador de si mesmo).
Por isso, em educação, não se trata de apropriar-se das crianças nem de apropriar-se do mundo, 
e muito menos de que as crianças se apropriem do mundo ou de que o mundo se aproprie das 
crianças. Na educação, como naquele celeiro, nem o mundo nem as crianças são propriedade de 
ninguém porque tanto a infância (na medida em que é indeterminada) como o mundo (na medida 
em que é feito público) são dispostos na sua respectiva e mútua desapropriação.
E isso é, parece-me, o que faz a arte: desapropriar o mundo, desprivatizar o mu ndo, desutilizar o 
mundo e pô-lo à disposição de todos para sua celebração e para seu gozo. Ao mesmo tempo que 
desapropria e desprivatiza e desutiliza os sujeitos, às pessoas, põe-nas em disposição de celebrar 
e gozar de um mundo que é de todos e de ninguém, de um mundo que a arte dá especificamente 
na sua sensibilidade. A arte teria a ver, parece-me, com pôr à disposição de todos, para sua 

celebração e para seu gozo, algo como a pele sensível do mundo, o que o mundo tem de visível, 
de audível, de tocável, o que o mundo tem, em definitivo, de festa para os sentidos.

4.
Para desenvolver um pouco isso da desapropriação da infância e do mundo, e disso do gozo e 
da celebração do mundo, gostaria de vos falar do Profeta Gentileza: um personagem excêntrico 
da cultura popular do Rio de Janeiro. Não vos contarei a história do Profeta Gentileza, que é 
muito interessante, porque não terei tempo, mas mostrarei algumas imagens. O Profeta Gentileza 
é autor do famoso Livro Urbano que está escrito em 55 pilastras que sustêm um viaduto no Rio 
de Janeiro [mais informação disponível em “http://profetadegentileza.blogspot.pt/2006/08/as-
pilastras-murals.html”]. 
Vou mostrar-vos as primeiras páginas do livro do profeta. Primeira página (página 55): “Meus filhos 
/ nossa cabeça / nosso mestre / o mundo é uma / escola amorrr”. Segunda página (página 54): 
“2 palavra / que condena por / favor obrigado / é ser escravo do / capitalismo”. Terceira página 
(página 51): 2 palavra / que liberrta por / gentileza e por / Jessuss agradeci / do e o Espírito San 
/ to que nos condus”. 
O profeta constitui uma espécie de ontologia dicotómica na qual há um princípio de abundância – 
(deus, a natureza, a riqueza, um princípio gerador de abundância) que é de todos e que não é de 
ninguém e que tem a ver com a gratuidade – e uma espécie de pólo negativo que tem a ver com 
a mercadoria, com a compra e a venda, com a vinculação económica das pessoas.
Em torno desta ontologia, o profeta constrói páginas como as seguintes: (página 38) “Gentileza 
gera gentileza / amorrr beleza perfeição e / bondade e riquesa a natureza e / Deus nosso pai 
criadorr não vende / terras nos dá alimentação de graça / o que vende eleva todos para o abismo 
/ capitalismo asacino i por Jesus amorrr”; (página 4) “Este e o profesta / gentileza que gera / 
gentileza amorrr bel- / eza e riqueza a natur- / eza e Deus nosso pai / criadorr da tudo de graça / 
o destruidorr e o capeta vem / de capital faz toda maldade”.
Mais claro do que a água: um princípio de abundância (a que chamei de celebração e gozo do 
mundo comum) e um princípio de privatização (que tem a ver com a apropriação, a exploração e 
a privatização).

5. 
A educação não é o que há (nas escolas, nos distintos âmbitos de trabalho dos educadores 
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sociais, nas instituições de arte ou de cultura) mas o que se faz, quer dizer, o que acontece 
quando, em qualquer desses lugares se abre um espaço e um tempo, um dispositivo espacial 
e temporal, uma sala de aula por exemplo, para uma relação não determinada e não destinada 
entre a infância e o mundo. Poderíamos dizer que a educação, como relação entre a infância e o 
mundo, não é uma componente estrutural de toda a sociedade e que, na nossa, que se chama 
a si mesma sociedade da aprendizagem, adquiriu uma importância primordial. A educação, tal 
como se entende aqui, é algo excepcional.
O que é estrutural à nossa sociedade é a gestão social e económica do mundo através de uma 
educação capturada e governada pela utilidade, a privatização, a economia, a gestão social dos 
indivíduos e das populações.
A educação configura tempos, espaços e lógicas que interrompem esta gestão e esta exploração 
massiva do mundo. Ou, se quisermos, que interrompem uma relação com o mundo estabelecida 
do ponto de vista da sua gestão e da sua exploração. Por isso a educação pode ser entendida 
como suspensão, como novidade, como dissenso, como um corte ou um desvio em relação 
aos modos de funcionamento do social e do económico. Por isso a educação, tal a entendemos 
aqui, é uma actividade sem obra, sem destino, sem efeitos, sem nenhum resultado que possa ser 
calculado pelas lógicas que governam a normalidade. E isso porque a educação é, precisamente, 
uma interrupção sempre provisional e efémera, sempre excepcional, dessas lógicas. Por amor à 
infância e por amor ao mundo.
E a isso, a essa interrupção amorosa das lógicas económicas e sociais que governam o mundo, 
podemos chamar também, creio que sem violência, arte.

6. 
Há um livro do filósofo francês Jean-Luc Nancy, A criação do mundo que diz que o mundo, 
do ponto de vista da criação, não pode ser nem um produto nem um projecto. Portanto, a 
educação não é um projecto de mundo, nem uma maneira de pôr o mundo a produzir para sua 
apropriação individual, não tem a ver com a ordem do económico (da utilidade) nem tão pouco 
com o tempo da continuidade (do projecto e da projecção). O livro começa afirmando que “o 
mundo perdeu a sua capacidade de fazer mundo”, “está atravessado por uma pulsão de morte 
que não tem nada para destruir do que o próprio mundo”, que o facto de que “o mundo se 
destrói não é uma hipótese é, em certo sentido, a constatação da qual se alimenta hoje qualquer 
pensamento do mundo” (não apenas porque o fim do mundo é iminente mas também porque 

o que se destrói é o mundo como mundo comum) e que essa destruição do mundo tem a ver, 
essencialmente, com “a circulação de tudo em forma de mercadoria” e com “a absorção de toda 
a significação na mercadoria”. A criação do mundo tem a ver com o sentido do mundo, com a 
elaboração do sentido do mundo, e a palavra sentido tem a ver que tem a ver com sentir e tem 
a ver com sentidos.
Assim, quando a única significação do mundo é absorvida pela lógica da mercadoria (quando o 
mundo só nos é dado como mercadoria, apropriação ou consumo, isto é, somos consumidores 
de mundo), o mundo destrói-se.
Isso é o que faz a lógica económica, a racionalidade económica: relacionar-se com o mundo do 
ponto de vista da sua produção (determinando o mundo como produto ou como projecto) ou do 
ponto de vista do seu consumo (determinando o mundo a partir do seu valor de câmbio, partindo 
da sua valoração e da sua intercambialidade). A lógica económica faz o mundo explorável, 
apropriável e intercambiável. E, portanto, arruína-o ou estraga-o enquanto mundo.
O que tentei apontar na minha intervenção com o filme e o profeta é que a racionalidade (a 
lógica) pedagógica e a racionalidade (a lógica) artística relacionam-se com o mundo não tanto 
a partir do seu aproveitamento, do seu gozo e da sua utilização, mas a partir da sua riqueza. Na 
sua origem, a palavra riqueza tem a ver com a potência. O verbo em latim creo tem a ver com 
nascimento e com crescimento, com fazer com que algo nasça e com cuidar ou cultivar o seu 
crescimento, com levar algo à sua máxima potência. Só depois essa potência do mundo, essa 
riqueza do mundo (tal como dizia o Profeta Gentileza), essa capacidade germinativa do mundo, 
de abundância gratuita do mundo, se converte num valor, em algo que se pode capitalizar, 
acumular, possuir, utilizar.
A arte como algo que tem que ver com a riqueza que está do lado da gratuidade e da 
comunização apenas se pode dar porque é de todos. E o gozo, por sua parte, é sempre um 
excesso (é algo mais e outra coisa) sobre a produção, sobre a possessão e sobre o consumo. 
O gozo é mais que o proveito e o aproveitamento. O gozo é sempre da ordem do inapropriável, 
do inacumulável, do inutilizável, do invalorável, da gratuidade e do gratuito. A riqueza do mundo 
(a riqueza sensível do mundo, como o profeta sabia) está precisamente no que não se pode 
comprar nem vender, no que não se pode capitalizar nem acumular, no que não se pode valorar 
nem mercantilizar, no que não se pode apropriar nem possuir. O gozo do mundo é a relação de 
desfrute dessa riqueza inapropriável. E por isso, porque é inapropriável, a riqueza do mundo é 
uma condição do mundo comum, do mundo do comum e do mundo em comum. A riqueza do 
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mundo é algo que tem a ver com a comunização do mundo (não com a sua comunicação mas 
com a sua comunização). E tanto a educação como a arte têm a ver, parece-me, com essas 
duas coisas: com a gratuidade e com a comunização. Por isso, ainda que a razão económica 
faça desaparecer o mundo ao apropriá-lo (convertendo-o em propriedade) e ao privatizá-lo 
(convertendo-o em privado), a razão artística e a razão pedagógica expõem o mundo e expõem-
nos ao mundo a partir da igualdade e do comum.
Talvez possamos pensar na arte como uma exposição da riqueza sensível do mundo e a relação 
da arte com a infância como uma exposição das crianças à riqueza sensível do mundo do ponto 
de vista da sua transmissão e da sua renovação. E essa dupla exposição, esse duplo amor, só 
pode ser dada a partir da igualdade, como “comum”. A arte, poderíamos dizer, configura mundos 
possíveis ou possibilidades de mundo a partir da sua natureza sensível, da sua riqueza sensível. 
Põe-nos em relação e põe à disposição de todos os tons, os tactos, as rugosidades, as texturas, 
as cores, as linhas, os sons, as ressonâncias e os movimentos do mundo. Põe-nos em relação 
com a pele sensível e generosa do mundo. Por isso a arte é invenção de formas de sensibilidade 
(de formas sensíveis de relação com o mundo) e a sala de aula seria a invenção de formas de 
comunização desse sensível. Se a sala de aula acrescenta algo à arte é justamente porque é 
um dispositivo de comunização. Porque o que um educador faz é pôr à disposição, comunizar, 
desprivatizar. A sala de aula é um lugar de arte, porque a sala de aula é um lugar comunista por 
natureza, porque é o espaço e o tempo da comunização mas também da indeterminação e da 
abertura da possibilidade (como o celeiro da curta-metragem de Víctor Erice). Não estabelecem 
condições, antes abrem possibilidades. O que é interessante de pensar da sala de aula é 
entendê-la como espaço e como tempo separados, como um invento muito particular que 
constitui um espaço separado e um tempo separado, como um dispositivo espacial e temporal.
Há dois elementos nos quais a sala de aula acrescenta algo à arte: por um lado, a questão da 
comunização (pôr à disposição, fazer comum, fazer público) e, por outro lado, a questão da 
indeterminação. Somente quando a arte se põe em relação à infância – e infância é começo – é 
que se põe, ao mesmo tempo, na sua própria infância, isto é, na sua possibilidade de começar e 
recomeçar-se.
O que é que a sala de aula dá a arte? Amor. Amor à infância e amor ao mundo.

Víctor Erice, Lifeline (fotograma), 2002.

R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Larrosa, J. (2013). Por amor à infância e por amor ao mundo. 
Notas sobre a arte na sala de aula. Imaginar, 56, 39-46
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Profeta Gentileza, “Livro urbano” (página 51), década de
80 do século XX.

Profeta Gentileza, “Livro urbano” (página 54), década de
80 do século XX.

Profeta Gentileza, “Livro urbano” (página 55), década 80
do século XX.



O livro de artista enquanto 
ferramenta  pedagógica

R E S U M O

O livro de artista é um tema alvo de várias discussões e diversas definições, podendo mesmo 
afirmar-se que não existe uma denominação consensual. Pode integrar qualquer forma e 
ser criado a partir de qualquer material, pode incorporar antigas e novas tecnologias e pode 
expressar uma imensidão de ideias, sendo por isso tão único quanto o seu autor e tão fugaz, 
em termos de conceptualização e concretização, quanto a própria definição de arte.
Sendo uma temática em crescente desenvolvimento, rica no que concerne à criatividade e 
à autorreflexão plástica (exemplo marcante, aliás, da dialética entre ambos), o livro de artista 
é hoje alvo de programas curriculares em várias escolas de artes em todo o mundo. A sua 
natureza evolucionária, transversal a toda criação artística, fomenta a diversidade (e afirmação 
ampla) do conceito e constitui não só uma introdução pertinaz às problemáticas dicotómicas 
que relacionam o autor e a sua obra, mas também permite, e encoraja, um largo espectro de 
aplicações artísticas que se estabelece entre o mais arcaico dos moldes analógicos à mais 
imprevisível das possibilidades tecnológicas digitais.

P A L A V R A S - C H A V E 
Livro de artista; educação artística; criatividade; ferramenta pedagógica.

Inês Almeida
Licenciada em Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 
Mestre em Ensino das Artes Visuais do 3.º ciclo e Secundário pela Reitoria da 
Universidade de Lisboa.
Professora de Educação Visual no Externato Champagnat e em contextos de ensino 
não formais. Artista plástica na área do desenho, da ilustração e dos livros de artista, 
expondo regularmente
ineslcostalmeida@gmail.com



48

O que significa fazer um livro?
De acordo com Niffenergger (Wasserman, 2007), fazer um livro é criar uma forma física para ideias. 
O mesmo autor sublinha ainda que o livro tem sido o corpo dos pensamentos humanos desde 
sempre, logo, quando um artista faz um livro pouco comum encontra-se a brincar com este corpo 
ideológico. Pode considerar-se que um livro de artista é um livro criado como uma obra de arte 
original que casa os meios formais da sua realização e produção com os conteúdos temáticos e 
estéticos neles inerentes.
Alguns livros não possuem imagens, sendo categorizados pelo seu esoterismo e inescapável 
componente visual, que também os separa da poesia concreta. Casos como estes remetem para 
as palavras de Duchamp: “é um livro de artista se o artista o fez ou se o artista diz que é” (Lyons, 
1985, p. 53). 
A definição duchampiana, bastante abrangente, determina a armadilha inacessível em que o livro de 
artista caiu. Os referidos livros podem parecer mais uma instância de escapismo artístico, elitismo e 
até de auto indulgência, mas são também indicadores da crescente necessidade para a troca direta 
e comunicável entre audiências que têm, porventura, mais para ensinar aos artistas do que o já 
existente público tradicional. “Talvez o livro de artista seja um estado de espírito. Apesar da falta 
de eficácia aparente, eles fazem parte de uma corrente primordial e significativa no mundo da 
arte” (p. 56).

Programas curriculares
Várias são as organizações que envolvem o livro de artista em programas curriculares, como por 
exemplo a Brooklyn Artists Alliance. Este organismo compilou um manual acessível a qualquer 
professor, através da internet, cujo nome é “Reading a book educates, making a book is an 
education”. No início desta publicação é referido que os livros de artista desenvolvem capacidades 
linguísticas e visuais quando contamos histórias, aptidões de resolução de problemas, pensamento 
original e a coordenação motora, particularmente com a prática de fazer livros, que promove a 
literacia, a criatividade, a autoexpressão e a autoestima. 
O livro de artista tem um suporte e uma mensagem, o fazer livros encoraja o desenvolvimento da 
voz, da habilidade para articulá-la e para ser ouvida. O programa pedagógico de Brooklyn visa, 
essencialmente, proporcionar skills e técnicas para os alunos, de todas as idades, expressarem 
as suas ideias através dos seus próprios meios enquanto se cria um espaço para a troca de 
informação e de experiências. 
Também situado em Nova Iorque, o National Museum of Women in the Arts lança um manual 
destinado a professores que tenham interesse em explorar o livro de artista como meio pedagógico. 
Este programa, chamado ABC, arts, books and creativity, assenta num currículo que ajuda os 

estudantes a realizarem conexões entre a arte visuais e a escrita. O currículo promove uma 
aprendizagem significativa e experienciada do mundo artístico, integrando as artes visuais e as 
artes linguísticas. O princípio do ABC encontra-se na tónica do desenvolvimento de conceitos e 
vocabulários, promovendo a aquisição de competências e criando respostas através das artes para 
aumentar as habilidades de expressão escrita e do pensamento crítico. 
Enquanto o livro de artista se relaciona com as artes visuais, ele tem uma aplicação direta 
noutras áreas do currículo escolar, facilitando a sua integração. Atividades de elaboração de 
livros contribuem para a aprendizagem e alfabetização em áreas curriculares tão diversas como 
as matemáticas, as ciências ou os estudos sociais. As competências obtidas podem utilizar-
se na junção de informação sobre a aprendizagem do estudante neste cruzamento curricular. 
A alfabetização prática inclui a leitura e a criação de textos, a construção de vocabulário, a 
estruturação de ideias e a comunicação significativa. A matemática inclui a aplicação de conceitos 
espaciais, sendo portanto possível a utilização do livro de artista para o ensino da geometria. No 
âmbito das ciências, o livro de artista pode ser usado para o desenho de observação e também 
para o mapeamento. No que se refere a competências para a vida, estão incorporadas a resolução 
de problemas de autogestão e de cooperação com outros.
O currículo ABC integra três fases essenciais. A primeira diz respeito à observação, isto é, 
proporcionar aos alunos a oportunidade para observar cuidadosamente, considerar, descrever 
e desenhar, discutindo, facilitando a curiosidade, o questionamento e a descoberta. Ainda neste 
primeiro momento, o currículo propõe uma série de perguntas essenciais como as seguintes: Qual 
é a forma do livro? Qual a sua cor? Quais os materiais usados na sua conceção? Existem palavras? 
Podemos manuseá-lo? Como podemos lê-lo? Parece-se com um livro que encontramos numa 
livraria? Quais as diferenças e as semelhanças entre este e um livro regular? Como descreveria este 
livro de artista a alguém que não consegue ver? 
Na segunda fase, encontra-se a criação. Aqui, os alunos deparam-se com problemas resolúveis 
num número infinito de possibilidades que lhes permitem aplicar conhecimentos e fazer novas 
descobertas. A exploração das potencialidades de cada matéria tem formas ilimitadas, promovendo 
assim a experimentação convencional e não convencional de materiais.
Nesta fase de criação do livro de artista, o programa apresenta um planeamento estratégico que 
conduz os alunos à escolha de diferentes categorias: ideia, forma, texto, imagens e materiais. Na 
escolha da forma do livro está inerente a reflexão sobre qual a que melhor expressa as suas ideias. 
Na escolha de materiais a utilizar, os alunos realizam uma lista sobre quais os mais aconselháveis no 
seu trabalho. 
A etapa final do currículo ABC integra a reflexão, que se afirma como uma parte essencial do 
processo, especialmente no que toca à aprendizagem e à aquisição de novas competências. Na Im
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reflexão importa salientar questões como: quando recordamos o nosso trabalho, o que nos leva a 
compreender ou a pensar? O que mais nos surpreende? Que questões levanta o trabalho realizado?

Principais valências no ensino
Podemos confirmar um vasto leque de possibilidades que abarcam o livro de artista, tanto ao nível 
dos conteúdos como da tónica formal. Um livro de artista é um contentor de ideias que permite 
desenvolver competências de criatividade, de imaginação e de reflexão, enquanto potencia a 
autorreflexão, realçando neste seguimento temáticas autobiográficas.
Por outro lado a exploração do livro de artista na sala de aula fomenta a interpretação de obras de 
arte já existentes, desenvolvendo o pensamento crítico e modos próprios de expressão, conquanto 
permite explorar materiais e técnicas diferenciadas. Esta ferramenta aproxima os alunos do universo 
livresco, cada vez mais importante num mundo contemporâneo em que o papel do livro sofre uma 
mutação imprevisível.
As imagens que seguem são uma amostra de trabalhos finais realizados por uma turma do 12.º ano 
num projeto pedagógico desenvolvido com recurso à ferramenta pedagógica do livro de artista. A 
pluralidade dos objetos confirma a aquisição das referidas valências enquanto atesta a perspectiva 
duchampiana, porquanto realizados por criadores-sujeito que os afirmaram livros de artista.

Conclusão
Enquanto professores de artes, acreditamos que o livro de artista pode ser um elo de ligação entre 
várias disciplinas, proporcionando a interdisciplinaridade, fomentando “inspiração” aos professores 
de outras áreas curriculares e contribuindo para o cruzamento de interesses nos alunos. 
Demonstradas as potencialidades desta temática, enumerámos as possibilidades desta ferramenta 
pedagógica, fundamentando a emergência destes conteúdos e a sua importância para estudantes 
de hoje. Acreditamos que o ensino da arte deve introduzir ideias e imagens que ajudem os 
estudantes a descobrir, a selecionar, a combinar e a sintetizar, levando-os a pensar criticamente 
sobre o mundo que os rodeia e fazendo ecoar as questões: Como? Porquê? Para quê?

Lyons, J. (1985). Artists’ books: a critical anthology and 
sourcebook. New York: Peregrine Smith Books.

Wasserman, K. (2007). The book as art, artists’ books 
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R E S U M O
Partindo de uma apresentação sucinta do psicodrama e sociodrama, delimitando as fronteiras do 
contexto psicoterapêutico, pretendemos partilhar as potencialidades do uso das técnicas psico e 
sociodramáticas em contexto educativo. Colocando o enfoque no grupo, como um todo, estes 
métodos orientados para a ação (por ex: role-play, troca de papéis, construção de estátuas, 
jogos, etc.), alicerçam-se na crença de que as pessoas aprendem melhor se estiverem envolvidas 
na exploração de questões, de variadas perspetivas, conciliando pensamentos e sentimentos. 
Estimulam a criatividade e a espontaneidade. Vão além da palavra – têm lá o corpo.
Recorrer a objetos intermediários é um ótimo exemplo de ferramentas que se podem utilizar nas 
aulas de artes visuais – a sua construção no próprio contexto grupal é extremamente rica. Por 
via deste objeto, que quer dizer alguma coisa para o próprio, pode anunciá-lo como indivíduo e 
apresentá-lo sem ter que falar na primeira pessoa sobre as suas vivências, experiências ou afetos. 
Com a ajuda da arte, temos a oportunidade de utilizar o próprio objeto intermediário para centrar 
nele os comentários do final da sessão, protegendo assim os que nela foram protagonistas.
Evidencia-se a aprendizagem de habilidades emocionais e sociais, numa base de “como se”, sendo 
uma espécie de laboratório em contexto grupal, como se fosse uma micro sociedade onde tudo 
pode ser posto em causa e experimentado. E até aquela escolha que pareceu não adequada pode 
ser reparada, alterada num momento seguinte. É reversível. Cada pessoa aprende a partilhar-se com 
o grupo e, simultaneamente, aprende com o grupo a treinar papéis, a colocar-se no papel do outro.
São desenvolvidos, no grupo, processos dinâmicos que se alimentam da interação, da diversidade, 
da emoção sentida no momento e da atribuição de significado à mesma, que é em grande parte da 
responsabilidade de quem orienta, porquanto mantenha um guião e uma capacidade de observar 
atentamente o que se passa no grupo para depois comentar de forma adequada.

P A L A V R A S - C H A V E 
Técnicas psicodramáticas; aprendizagem; espontaneidade; objetos intermediários; arte; acção.

técnicas psicodramáticas 
em contexto educativo

A arte em ação 

Vera Valério Batista
Psicóloga clínica; diretora de psicodrama_veravbatista@gmail.com

Maria João Regala
Psicóloga clínica; psicoterapeuta de orientação psicanalítica; 
psicodramatista em formação_mjoaoregala@gmail.com
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O psicodrama: uma breve introdução
Criado no início do seculo XX por Jacob Lévi Moreno (1946), o psicodrama “pode ser definido 
como a ciência que explora a ‘verdade’ por métodos dramáticos, [colocando] a psique em ação” 
(p. 46). Com 19 anos, estudante da Faculdade de Medicina de Viena, Moreno dedicava-se a 
reunir grupos de crianças nos parques da cidade e com elas fazia brincadeiras de improvisação. 
Tinha o cuidado de não repetir as histórias que lhes contava – por costume contos de fadas, 
para manter a sensação de encantamento. Deste modo, possibilitando a espontaneidade e a 
criatividade, Moreno acreditava poderem romper-se os estereótipos sociais, inclusivamente em 
relação à doença mental. Propôs que os sintomas de uma pessoa considerada louca pudessem 
ser agidos, postos em acção – como se esta se tratasse de um ator no palco – em vez de serem 
reprimidos. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, Moreno e alguns seguidores, 
como gratificações pelos seus serviços – porquanto que não aceitavam remunerações – dão 
impulso à Casa do Encontro, criada para abrigar refugiados, assistidos pelo tempo necessário. 
Os modelos dos grupos de encontro têm aqui a sua raíz, já que todas as noites havia sessões 
de grupo, onde se discutiam problemas e partilhavam sentimentos, finalizando a cantar e dançar, 
fazendo dos encontros uma experiência muito alegre.
Não admira que se diga, frequentemente, que Moreno trouxe o riso para a psiquiatria.
O psicodrama requer um setting (enquadramento) muito específico – palco, luzes coloridas, 
cadeiras para fazerem de ‘cortina’ e bancos para todos os participantes- e as sessões têm uma 
dinâmica que assenta em três momentos fundamentais: aquecimento, dramatização e comentários 
ou partilha.
Para o desenrolar do trabalho psicodramático, são usadas técnicas como o role-play, a troca 
de papéis, a construção de estátuas, o espelho, o duplo… e também uma série de jogos com 
o objetivo de trabalhar temas específicos, ou apenas de aquecer o grupo e proporcionar o 
entrosamento dos seus participantes.
Embora o psicodrama tenha começado como modalidade psicoterapêutica, a sua metodologia 
pode ser modificada para que ele seja utilizado pelas pessoas para melhorar seu quotidiano 
(Blatner, 1995).
A visão de Moreno pode ganhar importância, porém, além do campo da terapia, na aplicação 
de seus métodos em empresas, educação, religião e outros contextos sociais. O jogo de pápeis 
é um veículo natural para aprender pela vivência a inteligência emocional e para a alfabetização 
psicológica (idem).

O sociodrama: pondo o enfoque no grupo
Enquanto no psicodrama o protagonista é um indivíduo, no sociodrama “é o grupo, como um 
todo, que tem de ser colocado no palco para resolver os seus problemas, porque o grupo, no 
sociodrama, corresponde ao indivíduo no psicodrama. Mas se o grupo é apenas uma metáfora 
e não existe per se, o seu conteúdo real são as pessoas interrelacionadas que o compõem, não 
como indivíduos privados, mas enquanto representantes de uma mesma cultura” (Moreno, 1975, 
cit. por Monteiro, 2008, p. 40).
Para Eckloff (2006), o sociodrama tem três objetivos primários: uma compreensão melhorada de 
uma situação social, um aumento do conhecimento dos participantes dos seus próprios papéis 
e dos papéis de outros relacionados com essa situação, e uma libertação emocional ou catarse 
conforme as pessoas expressam os seus sentimentos acerca desse assunto.
Eckloff (2006) explicita que o sociodrama é um método orientado para a ação, baseado na crença 
de que as pessoas aprendem melhor se estiverem envolvidas na exploração de questões, de 
variadas perspetivas, conciliando pensamentos e sentimentos.
O manejo e a organização de uma sessão de sociodrama tem que ter em conta o seu carácter não 
psicoterapêutico.

À conversa em torno do Psicodrama
Técnicas psico e sociodramáticas fora do setting: que vantagens? Que limites?

Maria João Regala (MJ): Há muitas questões à volta do termo Psicodrama, em boa parte porque 
contém em si a palavra “drama”, geralmente associada à representação teatral ou, por outro 
lado, ao carácter dramático de um acontecimento ou vivência. Em que medida estas leituras se 
aproximam ou afastam do que realemente é o psicodrama? 
Vera Valério Batista (V): Bem, em contexto psicodramático dramatizar não tem tanto a ver com 
representação, tal como a conhecemos no teatro, mas com o pôr em ação, convocando o corpo e 
o movimento para, em contexto grupal, proporcionar o crescimento do próprio grupo e de cada um 
dos seus elementos.
MJ: Para isso é essencial que o diretor incentive e permita que o grupo se expresse e depois, 
no fim, seja capaz de “arrefecer” o grupo, devolvendo aquilo que foi observado e aquilo que se 
passou na sessão de uma forma clara, apaziguadora, didática, e que tenha ganhos para quem 
participou nesse grupo. Claro que, se pensarmos na utilização de técnicas psico e sociodramáticas 
no contexto pedagógico, logo veremos que há algumas especificidades ou limites que, para 



salvaguarda do grupo, devem estar sempre presentes na mente do professor ou formador.
V: Exatamente. Nessas situações é muito importante que se parta de um guião, tendo um cuidado 
extremo sempre que, por exemplo, surgem situações pessoais que possam levantar conteúdos 
muito íntimos. Perante a particularização de uma questão – “uma vez, eu...” – o professor pode 
dizer: “muito bem – isso que tu viveste ou achaste é muito importante, mas agora como é que 
imaginas que esta personagem poderia resolver a questão?”. Assim, devolve-se a questão ao papel 
social e a uma personagem abstrata com quem todos se podem identificar, para que não fique 
exposta, perante todos, alguma situação dramática, difícil ou traumática da vida de alguém.
MJ: Pois, se fica exposta a uma situação traumática, cria-se um impasse, ou uma impossibilidade: 
é que nem o grupo nem o professor que dirige a atividade terão condições para a trabalhar 
psicoterapeuticamente. Apesar de tudo, às vezes, acontece. Surgem questões íntimas, delicadas. 
Muitas vezes, após um workshop, há pessoas que decidem pedir ajuda terapêutica.
V: Não obstante os riscos, a utilização destas técnicas em contexto educativo pode ser muito 
vantajosa…
MJ: Claro. Cada pessoa aprende a partilhar-se com o grupo e, simultaneamente, aprende com o 
grupo a treinar papéis, a colocar-se no papel do outro... “Aprende” ainda a espontaneidade. Estava 
a lembrar-me do conceito de espontaneidade proposto por Moreno, o criador do psicodrama, que 
não era senão conseguir dar uma resposta adequada a uma situação nova ou dar uma resposta 
nova a uma situação já antiga, portanto, não estar eternamente condenado a repetir aquilo que já é 
conhecido... a repetir-se… Esta noção de espontaneidade não é a que utilizamos no senso comum. 
Não se trata de uma impulsividade. Tem sempre um carácter único e adequado às circunstâncias: 
requer criatividade mas também pertinência.
V: Exato. Ser espontâneo não é só um jorro, é conseguir encontrar uma resposta adequada, 
criativa e com sentido. O uso destas técnicas fora do contexto clínico pode funcionar como um 
teatro espontâneo, onde uma das grandes diferenças face à intervenção terapêutica está nos 
comentários...
MJ: Sim, na partilha.
V: Os comentários devem sempre fazer-se com base nisto: “o que é que eu vi”, “o que é que senti 
e o que é que isto me suscita”. Tenta-se sempre que o comentário pessoal remeta para um papel 
social definido: eu como aluno, eu como jogador de futebol, eu como professor... Há mais uma 
série de papéis – como os de filho e amigo, namorado, confidente – que também desempenhamos 
ao longo da vida, mas que não são chamados para aqui.
MJ: Tal como no sociodrama, aqui, o que interessa desenvolver são os papéis relacionados com 

o desempenho de uma função, a pertença a um grupo, a fase de maturação de um indivíduo... 
Há também outra coisa muito importante nos comentários: acho que o comentário deve sempre 
ser algo útil para o grupo, para os seus membros. Pretende-se que seja reparador, que seja uma 
síntese – sobretudo se começam a emergir coisas difíceis – cujo objetivo seja conter, clarificar, 
sintetizar e dar algum sentido ao que se passou no grupo, porque parece-me que o complicado 
é que, quando há uma sessão muito rica, muito viva, levanta muitas questões, pode acontecer 
que a própria pessoa que está a dirigir encontre dificuldade em escolher, de tudo o que é possível 
dizer, aquilo que seja mais útil para todos os que participaram na aula ou workshop em que foram 
utilizadas estas técnicas.
V: Sendo importante a síntese – e concordo com o teu ponto de vista – também importa, a meu 
ver, deixar uma porta aberta, isto é, que o próprio diretor, formador ou dinamizador possa dizer: 
“claro que isto vos pode fazer surgir dúvidas, questões pessoais, por isso estarei disponível para 
falar sobre essas questões em privado”. É que as pessoas saem muito “aquecidas”, porque 
o psicodrama e o sociodrama vão além da palavra – têm lá o corpo, portanto há toda uma 
envolvência. Esta questão que falávamos, das etapas – o aquecimento geral e depois o específico, 
a própria dramatização – transportam as pessoas para um cenário, um ambiente que é mesmo 
o que estão a viver na altura. Depois, para sair, é quase necessário que nos comentários se faça 
um certo “arrefecimento”, no sentido de circunscrever o que foi vivido àquilo que foi a intenção do 
exercício.
O trabalho artístico é uma exposição do eu interior, e o artista fica vulnerável quando permite que 
seu eu seja visto. Os comentários a respeito do trabalho artístico de uma pessoa são vivenciados 
como comentários a respeito do eu dessa pessoa. (…) O conceito de compartilhar, não analisar, é 
básico para o psicodrama. (Peterson, 2008, p. 106)
MJ: Exatamente por isso é preciso concretizar, apontando os pontos-chave que sejam úteis e que 
vão ao encontro dos objetivos. Às vezes, com o entusiasmo, quem dirige a sessão corre o risco de 
dizer tudo o que está a sentir. O próprio professor, por exemplo, também fica “aquecido”, disponível, 
envolvido, surpreso. Depois o importante é decidir, de todo este sumo, o que é que convém 
sublinhar para as pessoas poderem levar com elas como aprendizagem, porque na verdade cada 
um levará qualquer coisa. Não pode é ficar suspenso, dar um salto para coisa nenhuma.
V: Essa focalização é muito importante porque as próprias técnicas psico e sociodramáticas 
“deixam à solta” a criatividade e a espontaneidade, neste sentido: não tendo um final, o guião vai-se 
completando com condimentos que vêm das vivências do passado, expectativas face ao futuro, 
realidade atual... Mesmo que eu esteja só a tentar “ativar” o meu papel social, ele existe em mim 
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enquanto ser, enquanto pessoa, e ninguém sabe ao certo para onde é que o grupo se vai dirigir, 
e que final ou finais encontrarão para aquele guião ou aquela proposta – e podem ser várias! Ao 
mesmo tempo que é necessária uma grande abertura para permitir diferentes finais, é essencial não 
perdermos de vista a intenção com que partimos para um trabalho desta natureza.
MJ: A meu ver, a fronteira mais importante está em a pessoa saber claramente que, quando utiliza 
e importa estas técnicas para um contexto educativo, artístico ou formativo, não pode ter um intuito 
psicoterapêutico e deverá ter muito cuidado quando emergem conteúdos que se perceba que são, 
digamos, partes da pessoa que estão a pedir ajuda, que estão a ser desveladas e que não podem 
ser ali trabalhadas, por não ser o contexto adequado e por não haver capacidade ou possibilidade 
de as trabalhar fora do setting terapêutico. Acho que é muito importante haver esse cuidado.
V: No psicodrama, são as fases da sessão – o aquecimento, a dramatização e os comentários – 
que dão essa estrutura. Organizadora, até. Numa sessão feita na escola, ou em contexto de sala 
de aula, é importante haver um guião formal: “vou dispender de x minutos para aquecimento”, 
“vou propôr ao grupo abordar este tema”, “vou usar esta técnica”, “vou propôr esta organização 
da sessão”, para que, se em algum momento houver alguma fragilidade ou até algum imprevisto, 
a situação possa ficar confortável... confortável e adequada, para toda a gente. Para o formador, 
para os alunos, e para o grupo em conjunto… Para que não fique mal-estar ou sensação de 
descontrolo. Pode partir-se, por exemplo, de um dilema e procurar para ele uma ou várias respostas 
espontâneas.
MJ: Para nos ajudar, podemos sempre recorrer aos objetos intermediários, que são um ótimo 
exemplo de ferramentas que se podem utilizar nas aulas de artes visuais, até porque podem ser 
imaginados e construídos em contexto de aula.
V: Vamos explicar o que são objetos intermediários? Podemos começar por referir que Jaime 
Rojas-Bermúdez, um dos pioneiros do psicodrama na América Latina, incorporou o uso de 
materiais estéticos como tecidos coloridos, denominados por ele “objetos intermediários”, que 
“permitem ao protagonista comunicar-se por imagens e movimentos, sem palavras, como uma 
ponte entre suas imagens internas e as do grupo” (Hug, 1997, cit. por Peterson, 2008, p. 99).
MJ: De uma forma simples, são objetos através dos quais podemos falar.
V: Exatamente. O objeto intermediário faz a ligação entre os meus conteúdos internos e aquilo que 
eu quero dizer sem me expôr. Por via deste objeto que eu elegi, e que quer dizer alguma coisa para 
mim, eu posso anunciar-me e apresentar-me sem ter que falar na primeira pessoa sobre as minhas 
vivências, experiências ou afetos.
MJ: E esse objeto pode ser, por exemplo, um fantoche, uma máscara, um livro ou um filme, 

um objeto com que se ande na carteira ou mesmo algo que se construa na aula, em grupo ou 
individualmente.
V: Pode ser uma imagem que surge na altura, uma palavra...
MJ: Pode até ser, em última análise, um dos outros elementos do grupo. É possível falar através do 
outro, moldando uma estátua com o corpo dele, por exemplo.
V: A construção de objetos intermediários no próprio contexto grupal é extremamente rica, porque 
permite logo alguma projeção. Mutas vezes faz-se o autorretrato, a máscara de gesso... E isso é 
muito interessante porque, com a ajuda da arte, temos a oportunidade de utilizar o próprio objeto 
intermediário para centrar nele os comentários do final da sessão, protegendo assim os que nela 
foram protagonistas.
MJ: E que mais formas temos de abordar psicodramaticamente um determinado tema? 
V: Depende da proposta de trabalho do professor. Por exemplo: o professor pede para cada um 
desenhar um sapato. Isto pode ativar em mim um sapato que eu desejo, que gostava muito de ter... 
ou um sapato da moda, que agrada aos demais...
MJ: Ou, então, o sapato velho que eu penso que sou...
V: Ou o sapato que o professor quer que eu desenhe... Sim, e isso não tem mal nenhum, porque 
todas as coisas são possíveis. Todas as hipóteses, as representações, são bem vindas...
MJ: Sim, claro. Mas o mais interessante é ainda o que se pode fazer com elas.
V: Qualquer uma delas está cheia de conteúdo. Mesmo quando se faz uma proposta tão simples 
como: “desenha-me um sapato”, estamos a pedir à pessoa para se pôr um bocadinho naquele 
sapato. E quando a pessoa se põe naquele sapato, abre-se uma série de janelas...
MJ: Claro.
V: O que é que aquele sapato é para ela? Pode ou não falar através daquele sapato? Como é que 
aquele sapato e os sapatos dos outros se poderiam relacionar... e essa proposta é que já entra no 
domínio do sociodrama ou do psicodrama porque podemos, para trabalhá-la, ir buscar técnicas 
específicas que promovam a ação e contribuam para o desenvolvimento não só do tema proposto 
mas também das próprias pessoas envolvidas.
MJ: Então, podemos pensar que as técnicas que nascem do psicodrama e do sociodrama podem 
contribuir para o desenvolvimento humano e, mais especificamente, ser utilizadas na educação?
V: Sim, claro. Vejamos o que diz Adam Blatner sobre o seu papel na aprendizagem de habilidades 
emocionais e sociais: “uma das aplicações de largo alcance do psicodrama se dá na área do 
desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais (Blatner, 1995, cit. por Blatner, 2008, p. 
120). Embora parte dessa aprendizagem possa ser oferecida por meio de palestras, discussões e Im
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livros, as habilidades nela envolvidas são adquiridas de maneira melhor com o uso de um veículo 
mais vivencial e holístico, o sociodrama e o jogo de pápeis. Algumas maneiras como isso pode ser 
alcançado:
 Treino da espontaneidade geral, ajudando as pessoas a improvisar no pensamento e no 
comportamento;
 Aprendizagem da comunicação não-verbal: como as pessoas podem usar o corpo, o 
rosto e a ação para se expressar de forma congruente e para identificar incongruências alheias;
 Treino da assertividade: aprendizagem das maneiras de estabelecer vínculos e obter a 
atenção dos outros de forma modulada;
 Treino da empatia, usando a inversão de papéis para entender os outros;
 Análise de papéis, participando das encenações dos outros com duplos e partilhas, 
assim como do sociodrama, para explorar papéis sociais com os quais não se tem familiaridade;
 Treino de papéis, utilizando retroalimentação, modelos e repetições, com o objetivo de 
aprender como comportar-se, por exemplo, numa entrevista de emprego ou como apresentar-se 
em situações sociais novas;
 Resolução de conflitos, aprendendo como conseguir apoio, esclarecer problemas e 
negociar;
 Autoconhecimento, usando solilóquio, espelho, duplo e outras técnicas.
MJ: Já falámos na possibilidade de se atribuir significado a algo que se fez em grupo. Mas também 
importa falar na abertura do campo de possibilidades, no encontrar novas respostas por via da 
espontaneidade. O professor até pode partir de uma situação conhecida dos alunos, habitual, cuja 
resposta é geralmente a mesma, automática, expectável. Mas o psicodrama e o sociodrama abrem 
a possibilidade de descoberta genuína de outras respostas, já que estimulam, pelo jogo dramático, 
a emergência de algo que já é do próprio, já pertence ao indivíduo, mas que está a ser ativado, 
desafiado pela situação proposta.
V: Claro, porque há um contexto que promove isso. Este contexto do grupo, que a pessoa até pode 
já conhecer, promove a possibilidade de partilha de representações, opiniões e emoções, no aqui e 
agora grupal. O jogo, a dramatização, permitem-nos ir ainda além disto. Quando somos desafiados 
a ativar um papel social (por identificação com os papéis dados: um adolescente, um aluno...), 
seguramente vamos expressar algo que estamos a vivenciar no momento e que, remetendo para 
dentro de nós, também nos acrescenta qualquer coisa. E, claro está, apesar de o formador permitir 
que emerja apenas a parte relativa ao papel social escolhido (por exemplo, o de aluno), está lá a 
pessoa inteira. O filho, o amigo, o familiar... Todos os papéis estão lá.

MJ: Como já vimos anteriormente, há uma série de competências que podem ser melhoradas 
através do uso destas técnicas, nomeadamente a comunicação. A linguagem não verbal e a 
atribuição de um significado à mesma afina o olhar. A questão da criatividade é convocada quando 
se pede para, numa situação hipotética e, portanto, numa base de “como se”, o sujeito encontrar – 
agindo! – uma resposta para o que está a viver. O psicodrama e os contextos fins acabam por ser 
uma espécie de laboratório em contexto grupal, como se fosse uma micro-sociedade onde tudo 
pode ser posto em causa e experimentado.
V: É curioso teres dito isso. Blatner (2008) refere-se mesmo a estas técnicas como um método 
laboratorial para a aprendizagem experimental. Porque a aprendizagem não se faz pela teoria. É, 
sim, uma aprendizagem vivencial: Faz-se pela vivência e, como tal, não é possível agir como se não 
tivesse acontecido. Porque foram vividas, experienciadas, sentidas coisas para além daquilo que é a 
resposta racional. Promove uma compreensão mais profunda; a própria improvisação permite que 
se lide com a imprevisibilidade da vida, utilizando as tais novas respostas e possibilidades. E é um 
treino, uma forma de experimentar.
MJ: É uma improvisação que vai muito além da pergunta inesperada ou do teste surpresa. É 
uma improvisação que tem a ver com aquilo que a pessoa sente num determinado momento, ao 
vivenciar (no cenário psicodramático) determinada situação e as ferramentas que tem para lidar com 
ela. A tal capacidade, de que falava Moreno, de dar uma resposta nova e adequada a uma situação 
imprevista, ou de alterar criativamente a sua resposta face a uma situação antiga e recorrente. Cada 
um retira, da experiência vivida naquele momento, um significado pessoal. É engraçado; podemos 
estar num workshop ou numa aula com vinte pessoas e cada uma aprender uma coisa diferente e 
personalizada, e isso é extremamente rico.
V: De que outras vantagens podemos aqui falar?
MJ: Bem, em primeiro lugar, as técnicas psico e sociodramáticas ajudam-nos  a conhecer o grupo. 
Existem técnicas sociodramáticas muito simples que, através da disposição das pessoas no espaço 
por áreas de interesses ou da sua aglomeração por características, permitem saber , por exemplo, 
que interesses ou características predominam nesse grupo.
V: São as estratégias ditas ‘axiométricas’, na medida em que cada pessoa se posiciona, por 
exemplo, em relação a uma frase dada: “eu vivo no norte do país”; “eu tenho irmãos”; “eu gosto 
de artes”, etc. Utilizando-as, ficamos a conhecer visualmente o grupo, com a particularidade de 
se colocar o corpo a dar resposta. Há muitas pessoas que têm dificuldade em falar em público, e 
aqui não precisam de o fazer, porque o corpo faz. Imaginemos, por exemplo, uma régua no chão, 
que mede (de 0 a 10, suponhamos) “o quão confortável eu estou na sala de aula” ou “o quão Im
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próximo eu me sinto dos meus colegas”. Esta régua imaginária permite que a pessoa, sem dizer 
nada, “diga” sobre si mesma coisas difíceis, pelo simples ato de se dirigir para o lugar da régua que 
lhe faça sentido no momento. Estava a pensar por exemplo na escolha, de entre um conjunto de 
imagens espalhadas pelo chão ou coladas na parede, daquela com que cada um mais se identifica. 
Não tem que ser algo pesado, definitivo ou intelectualizado. Não é preciso dizer tudo; às vezes é só 
uma questão de tomada de posição. Ou de tomada de decisão, mesmo dicotómica se for o caso, 
porque nem tudo é uma régua. Às vezes há questões de “sim” e “não”. Se pedirmos, por exemplo, 
aos alunos de dada turma, para se colocarem numa área da sala se gostam da disciplina e noutra 
se não gostam, estamos a colocá-los perante a necessidade de decidir rapidamente sem deixar 
margem à indefinição. E nessa altura cada um saberá como se sentiu perante a decisão.
MJ: Escolher é sempre deixar qualquer coisa para trás, e por isso pode ser bastante difícil... Mas se 
tivermos poucos segundos para tomar posição no espaço, sendo a posição escolhida a assumção 
de uma escolha, então vamos sentir-nos impelidos a fazê-lo.
V: E depois teremos a possibilidade de, no grupo e com o grupo, pensar e ouvir os outros 
pronunciarem-se sobre a nossa própria escolha.
MJ: Esse imediatismo desperta a tua resposta mais espontânea. Gosto muito disso que disseste 
acerca da escolha. A escolha, neste tipo de exercícios, não tem que ficar colada como uma pele...
V: ... até porque o psicodrama traz esta hipótese de poder-se experimentar tudo e, depois, fazer 
tudo outra vez, até de uma maneira diferente. Pode experimentar-se tudo ali. E, portanto, aquela 
escolha que não pareceu adequada pode ser reparada, alterada num momento seguinte. É 
reversível.
MJ: Era mesmo disso que queria falar há pouco quando disse que a experiência neste laboratório 
não tem consequências nefastas. É como nos sonhos: tudo pode acontecer. Uma pessoa pode 
morrer, pode imaginar-se morta, pode bater ou imaginar que bate, pode zangar-se, entristecer-se, 
estar eufórica, tomar decisões erradas, escolher ir por um caminho e, ao dramatizá-lo, perceber que 
esse caminho não era aquilo que esperava. E, no momento seguinte, tem a hipótese de, com ajuda 
do que aprendeu, escolher diferente. E se isto é possível numa sessão psicodramática, numa aula, 
por exemplo, também o será.
V: É possível, havendo esta abertura de quem orienta – o formador, o professor...
MJ: ...a abertura ao erro, ao voltar atrás...
V: Permitir ao grupo um percurso que pode até parecer errado. Já me perguntaram várias vezes: 
“mas como é que consegue dirigir sem saber o que é que vai acontecer?” O segredo está mesmo 
em permitir que aconteça!

MJ: Sim, há que aceitar o inesperado, o incerto, a nossa própria dúvida... O que é engraçado é que, 
quando o grupo legitima determinada escolha, ela ganha uma força enorme, por ter sido partilhada 
e vivida por todos naquele momento. Por isso é tão importante deixar fluir… 

Resumindo
Os ganhos do uso das técnicas vivenciais em contexto letivo, laboral, empresarial ou outros têm a 
ver sobretudo com o potencial que têm no processo de conhecer, aquecer e conduzir um grupo 
para que se manifeste espontaneamente em torno de uma temática explorada em contexto grupal, 
“no aqui e agora”, abrindo portas ao desenvolvimento ou à consolidação de capacidades individuais 
(expressivas e não só). São desenvolvidos, no grupo, processos dinâmicos que se alimentam da 
interação, da diversidade, da emoção sentida no momento e da atribuição de significado à mesma, 
que é em grande parte da responsabilidade de quem orienta, porquanto mantenha um guião e uma 
capacidade de observar atentamente o que se passa no grupo para depois comentar de forma 
adequada.
A vulgarmente chamada “dinâmica de grupos” abre portas à invenção, à exploração, à criatividade. 
O role-play, a troca de papéis e outras técnicas de Moreno são amplamente utilizadas até 
em workshops e apresentações públicas, porque acrescentam riqueza e abrem o campo das 
possibilidades.
Contudo, realmente particular nas técnicas psico e sociodramáticas são sobretudo as etapas da 
sessão, as ferramentas utilizadas (jogos, objetos transitivos…) e o manejo feito pelo orientador 
que se chama “diretor” acaso se trate de um contexto terapêutico, e que poderá ser um facilitador, 
professor, formador, em contexto pedagógico, empresarial ou outro).
O sociodrama não tem uma intenção psicoterapêutica, nem tem que ser orientado por um 
terapeuta, mas não raras vezes há ganhos no que concerne ao desenvolvimento pessoal e ao bem-
estar psíquico com este tipo de intervenção. 
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Diversidade... possibilidade...  ação! Fotografia: Maria João Regala.Panos coloridos: objetos intermediários que facilitam a espontaneidade. Fotografia: Maria João Regala. Im
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Trabalhando a identidade: máscaras de gesso criadas numa sessão com  adolescentes. Fotografia: Maria João Regala.



A importância da imagem na disciplina de 
Geografia e a presença quase hegemónica 
da l inguagem verbal nas aprendizagens

R E S U M O
Neste texto é descrita uma actividade que os alunos do 11.º ano de Geografia 
realizaram durante uma visita de estudo a algumas zonas da cidade de Lisboa, 
utilizando a fotografia para documentar informação relacionada com os conteúdos do 
programa da disciplina. Reflecte-se sobre o peso quase hegemónico da linguagem 
verbal no processo de ensino-aprendizagem, que leva os alunos a revelar muitas 
dificuldades no momento de interpretar imagens, e sublinha-se a importância da 
exploração da imagem para o pensamento geográfico enquanto possibilidade que 
proporciona o desenvolvimento de um espírito crítico perante a realidade e aproxima o 
aluno do território.

P A L A V R A S - C H A V E 
Imagem; paisagem; aprendizagem; reflexão; geografia.

João Dias
Professor de Geografia na Escola Técnica e 
Liceal Salesiana de Sto. António do Estoril
j_l_dias@hotmail.com
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Descrição da visita 
As áreas urbanas: organização e dinâmicas internas é um dos temas da disciplina de Geografia 
A do 11º ano do agrupamento de Ciências Sociais e Humanas. Ao planificar as aulas relativas 
a esta temática, senti que havia a necessidade de levar os alunos até ao objecto de estudo: a 
cidade. A cidade de Lisboa reúne uma série de exemplos e fenómenos que são estudados no 
programa de Geografia, possuindo além disso uma identidade histórica e paisagística que motiva 
facilmente os alunos, e foi por isso escolhida para ser visitada.
A visita decorreu após a conclusão do tema do programa e teve a participação de 12 alunos. 
Os alunos foram acompanhados pelo professor de Geografia e pelo professor de Geometria 
Descritiva e de Educação Visual, o último dos quais com um papel essencial no enquadramento 
histórico-artístico dos objetos desta visita.
A atividade não poderia ser, de forma alguma, um passeio turístico ou uma visita guiada: teria de 
colocar os alunos no papel de protagonistas livres no que toca à reflexão sobre as características 
das áreas funcionais, as caraterísticas dos vários atores que constroem a cidade e o planeamento 
urbano, levando-os à sua descoberta.
No início da visita, dividiu-se a turma em grupos de três alunos, e cada grupo recebeu uma 
máquina fotográfica analógica e descartável e um caderno onde constavam duas plantas da 
cidade de Lisboa e dez páginas com conceitos específicos do tema do programa: Troca; 
Multiculturalidade; Segregação; Reabilitação; Vazio; Universal; Valor; Audácia; Funcional, 
Atrevimento; Degradação. Propôs-se aos alunos que identificassem esses conceitos durante o 
percurso e que os documentassem através da fotografia. Nas páginas relativas a cada conceito, 
teriam que registar alguns apontamentos sobre a respetiva fotografia e a relação com os 
conteúdos da disciplina.
Os alunos partiram do Cais do Sodré, subiram a Rua do Alecrim e foram até ao Chiado, onde 
entraram no elétrico n.º 28 até sair no miradouro das Portas do Sol, onde exploraram as 
vantagens do tipo de planta irregular e da calçada como pavimento. Então, subiram ao Campo 
de Santa Clara, onde decorria a Feira da Ladra e ali se detiveram por algum tempo, tamanha 
foi a novidade para alguns deles. Depois da Feira da Ladra, a visita continuou num ponto ainda 
mais elevado, o Miradouro da Senhora do Monte, na Graça, a partir de onde puderam observar 
a interação da ocupação humana com o relevo e a evolução da cidade de Lisboa para norte. A 
caminho da Baixa Pombalina, fez-se uma paragem no Museu do Teatro Romano para abordar 

a história de Lisboa a partir do século I e o intenso povoamento daquele local. Em direção ao 
Bairro Alto, onde almoçaram, pararam na Baixa Pombalina e refletiram com os professores sobre 
a distribuição da função terciária naquele espaço. Depois do almoço, visitaram a Casa do Alentejo 
na Rua das Portas de Santo Antão onde foram abordadas as alterações dos usos dos espaços 
urbanos. Percorreram a Avenida da Liberdade, entrarem no metro da Avenida, saíram junto 
ao Parque Eduardo VII, visitaram uma parte das Avenidas Novas e chegaram até à Fundação 
Calouste Gulbenkian, onde puderam conversar acerca do planeamento pormenorizado daquele 
espaço, que associou a função, a arquitetura e a integração na cidade. 
No final, caberia a cada grupo selecionar dez fotografias que documentassem os conceitos 
propostos no documento entregue na visita e explicar aos colegas, na aula, a relação entre a 
fotografia e os conceitos do programa. 

Os motivos para a escolha de máquinas analógicas e descartáveis
A escolha de máquinas fotográficas analógicas surgiu no sentido de limitar o número de 
fotografias disponível, de forma a combater a obtenção imediata de resultados e a promover uma 
maior reflexão e um critério mais apurado na altura de documentar. Com uma máquina digital, os 
resultados são imediatamente visíveis e os alunos tenderiam porventura a fotografar o máximo 
de coisas sem qualquer critério, selecionando as imagens posteriormente. Embora este processo 
de escolha a posteriori pudesse também ser interessante, o objetivo foi sempre o de promover o 
raciocínio e a reflexão no local.
Outro motivo para esta escolha foi o de disponibilizar para todos os grupos uma máquina 
com as mesmas caraterísticas técnicas. Quando as fotografias fossem ampliadas, a diferença 
dos resultados prender-se-ia apenas com o modo diverso com que cada grupo observa e 
documenta, e não com quaisquer diferenças técnicas que pudessem existir entre os aparelhos.

A opção de explorar a imagem na visita de estudo
A inclusão das máquinas fotográficas na visita deveu-se à necessidade de os alunos se 
basearem em imagens para sistematizar as suas aprendizagens, evitando assim, mais uma vez, 
um trabalho escrito, que muitas vezes se assemelha a um relatório com imagens que tão-só 
cumprem uma função decorativa. As três primeiras finalidades das orientações programáticas 
de Geografia do Ministério da Educação são: “promover a apetência pelo saber/pensar o 



espaço geográfico e a disponibilidade permanente para a reconstrução crítica do próprio saber; 
desenvolver atitudes que proporcionem a compreensão da relação do Homem com a Natureza 
e o valor das diferentes culturas e sociedades; desenvolver a curiosidade geográfica como 
promotora da educação para a cidadania” (Alves, Brazão &Martins, 2001).
A recolha de imagens e a exploração das mesmas na sala de aula pode ser uma das melhores 
formas para atingir estas finalidades. As imagens e o processo de documentação através da 
fotografia apelam mais à reflexão, e a relação estabelecida entre as imagens e os conceitos 
geográficos resulta numa apreensão mais abrangente dos conhecimentos por parte dos alunos e 
por parte dos professores. Os alunos estabelecem ainda um diálogo com dimensões a que não 
estão habituados – como a dimensão visual e espacial – e que são férteis comunicadoras de 
informação.
Este contacto com a imagem foi uma necessidade encontrada nas aulas: os alunos revelam 
cada vez mais dificuldade em interpretar imagens e a realidade que os rodeia. Quaisquer 
documentos visuais, nomeadamente fotografias ou filmes, utilizados nas aulas de Geografia são 
analisados com dificuldade pelos alunos ou subestimados logo à partida. Não se tratando de 
um texto, de uma apresentação com tópicos em formato PowerPoint, de esquemas, ou de um 
ditado da matéria para o caderno diário, os materiais utilizados deixam de ser encarados pelos 
alunos com a mesma seriedade. Sempre que confrontados com a necessidade de interpretação 
de uma paisagem, os alunos revelam sérias dificuldades em identificar os elementos principais 
e sobretudo em estabelecer inter-relações entre elementos humanos e naturais. Recordo, por 
exemplo, o conteúdo do programa que incide sobre os contrastes de desenvolvimento e sobre 
as características socioeconómicas dos países menos desenvolvidos: apelava ao trabalho com 
a imagem, através da análise do documentário Women are Heroes. A recetividade foi muito 
reduzida e o seu desempenho na interpretação das imagens não foi positivo. Encararam a 
experiência unicamente do ponto de vista lúdico, sem lhe reconhecer qualquer importância 
a respeito dos conteúdos da disciplina. Tiveram dificuldade em perceber a relevância e a 
pertinência da análise de imagens e o significado de determinados elementos no filme para a 
matéria de Geografia, como por exemplo na explicação da relação entre a paisagem urbana e as 
condições de saúde e bem-estar da população.
Uma explicação possível para a desvalorização de documentos visuais em Geografia pode 
estar relacionada com o peso excessivo da linguagem verbal nas aulas. Muitas vezes, os 

documentários ou as imagens mostrados aos alunos em várias disciplinas não apelam à 
interpretação nem à crítica, e são vistos apenas como uma aula dada através de outro formato, 
onde o texto e a verbalização das ideias se encontram também muito presentes. Neste processo, 
os alunos são meros recetores de informação.
Outra razão poderá estar na forma como habitualmente são os seus conhecimentos são testados, 
e no peso excessivo que os exercícios escritos de avaliação sumativa têm na sua avaliação final. 
O próprio nome “exercício escrito” explica a necessidade de os alunos terem um apoio escrito 
para estudar para a disciplina, não só porque a resposta ao exercício é escrita por eles, mas 
também porque é composto maioritariamente por documentos escritos, sendo raros os casos 
onde se vêem confrontados com a necessidade de analisar documentos visuais.
Poderá ainda, outra justificação, ser a falta de contacto com documentos visuais e com a 
linguagem visual no contexto também de outras disciplinas que não a de Educação Visual?
Para a disciplina de Geografia a presença da imagem e a sua interpretação são essenciais, 
nomeadamente a respeito do conceito de paisagem. Este conceito deve ser apresentado aos 
alunos no ensino pré-escolar e continuamente trabalhado em múltiplas dimensões até ao 
ensino secundário. Para a Geografia, muitas inquietações e muitas respostas residem no tópico 
da paisagem e é nela que começa o estudo de todos os fenómenos terrestres e onde se 
desencadeiam as relações mais simples e mais complexas entre o espaço natural e o humano. 
Para permitir aos alunos um pensamento geográfico integral e melhorar assim a sua relação com 
o espaço, é necessário destacar a comunicação visual e a exploração da imagem e dos seus 
significados. Como é referido no programa de Geografia A, “importa que os alunos adquiram 
do Mundo uma imagem multifacetada mas coerente e integrada, há que equacionar a sua 
aprendizagem tendo em conta o valor formativo dos processos de pesquisa em Geografia, numa 
perspetiva de isomorfismo entre o que se aprende e a forma como se aprende” (Alves, Brazão & 
Martins, 2001).
Esta abordagem pode ser conseguida, em primeiro lugar, através de uma valorização, por 
parte de todos os docentes, da comunicação visual como uma forma importante de construir 
conhecimento nas suas disciplinas, porque o nosso pensamento é também feito de imagens, e 
neste sentido importaria que a formação dos professores incidisse mais sobre a comunicação 
visual e a forma como se exploram as potencialidades das imagens no contexto do programa de 
cada disciplina.
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Em segundo lugar, através de uma maior articulação entre todas as disciplinas, principalmente 
com a de Educação Visual. Esta colaboração pode ser feita através da abertura ao diálogo, nos 
conselhos de turma, sobre métodos de ensino e não somente sobre os níveis da avaliação dos 
alunos e os seus comportamentos. Talvez existindo este diálogo as avaliações melhorem e os 
problemas de disciplina diminuam, deixando o processo de aprendizagem de recuar até um 
ensino em que o fundamental é apenas aprender a contar e a escrever, e os demais saberes e 
interações são considerados acessórios.

R E F E R Ê N C I A S

R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Dias, J. (2013). A importância da imagem na disciplina de 
Geografia e a presença quase hegemónica da linguagem 
verbal nas aprendizagens. Imaginar, 56, 58-61.

Alves, M. L., Brazão, M. M., & Martins, O. S. (2001). Programa 
de Geografia A, Cursos Cientifico-Humanísticos de Ciências 
Socioeconómicas e de Ciências Sociais e Humanas. Lisboa: 
Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário.

61
Im

ag
ina

r #
56

 J
oã

o 
Di

as
 A

 im
po

rtâ
nc

ia 
da

 im
ag

em
 n

a 
dis

cip
lin

a 
de

 G
eo

gr
afi

a 
e 

a 
pr

es
en

ça
 q

ua
se

 h
eg

em
ón

ica
 d

a 
lin

gu
ag

em
 v

er
ba

l n
as

 a
pr

en
diz

ag
en

s





Pablo Picasso, Guernica, 1937. Óleo sobre tela, 349,3 x 776,6 cm, coleção do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Acedido a partir de: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autores-obras.html?id=322.



( R e ) E n c a n t a r  a 
a p r e n d i z a g e m

G u e r n i c a
desenvolvendo a língua 
materna e o pensamento crítico

R E S U M O
Ao longo do tempo, a ciência levou o homem a olhar para o mundo como algo 
compartimentado, perdendo-se assim a visão holística. Tal visão foi transferida 
para a educação, e os alunos são levados a papaguear conteúdos fragmentados e 
memorizados por imposição.
Este artigo defende a educação pela arte através do reencantamento da aprendizagem, 
estimulando a criatividade e reavivando o pensamento crítico. Acreditamos que 
educar é provocar e que a educação tem como objectivo despertar o ser humano e 
mobilizar as suas potencialidades. Que deve fomentar, e não reprimir, a criatividade. 
Educar pela arte é uma mais-valia como ponto de partida para a escrita e para a 
oralidade e, sobretudo, como processo de leitura em sentido lato: leitura do mundo, 
fazendo emergir a subjectividade de cada um e promovendo, nesta partilha, a 
intersubjectividade.

P A L A V R A S - C H A V E 
Educação holística; educação pela arte; arte e conhecimento.
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Arts-Based and Artistic Research. Critical reflections on the intersection between art and 
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Será possível, como propõe Rubem Alves (2011) levar o professor a ser um provocador? 
Transformar o ambiente de aprendizagem num lugar de encanto, sedução, liberdade, beleza e 
magia, onde prevaleça a criatividade e o cultivo da alegria e de novos valores?
O termo “reencantamento”, aplicado à educação, não é novo: foi usado por Prigogine e 
Stengers (1991), referindo o desencanto do mundo dominado pela visão científica da natureza 
como algo mecânico regido por uma Lei Universal, e em contraponto do qual propõem 
o mundo da “escuta poética”, do diálogo, da abertura e do respeito à natureza. É ainda 
retomado mais tarde, por Hugo Assmann (1996, 1998).
Acreditamos que educar é provocar, e que a educação tem como objectivo despertar o ser 
humano e mobilizar suas potencialidades. Que deve fomentar, e não reprimir, a criatividade. 
Vivemos numa era impulsionada pela entrada das novas tecnologias digitais, razão pela 
qual este momento pode representar uma grande oportunidade para catalisar mudanças 
educacionais importantes e transformar o modo como concebemos a escola, a educação e a 
própria dinâmica da vida.
Uma educação onde o conhecimento é cada vez mais fragmentado, em que o aluno é 
encarado como um receptor passivo, um banco de dados, contraria a necessidade de um 
modelo baseado em processos interactivos, construtivos e colaborativos de construção do 
conhecimento. Há que ir abandonando o modelo memorização, repetição e cópia, centrado 
nos conteúdos, quantificável, fugir do modelo fragmentado cartesiano-newtoniano, alheado 
do contexto cultural, e ir cedendo lugar ao diálogo inter e transdisciplinar, fomentando a 
interacção, até agora tão temida, entre liberdade e educação.
Então, que caminho seguir?
Um quadro, ou qualquer obra de arte, não modifica por si só quem o contempla, mas 
desperta sem dúvida todo o processo, acende velas cuja chama nos competirá aumentar e 
preservar.
A arte pictórica permite ao ser humano fazer uma leitura do mundo e, ao ler o mundo dos 
outros, ao descobri-lo, (re)cria o seu próprio universo num processo de vai-e-vem.
Educar pela arte é uma mais-valia como ponto de partida para a escrita e para a oralidade e, 
sobretudo, como processo de leitura em sentido lato: leitura do mundo, fazendo emergir a 
subjectividade de cada um e promovendo, nesta partilha, a intersubjectividade. Torna-se pois 
fundamental em qualquer acto de aprendizagem. Em boa verdade, cada um de nós traz consigo 
um determinado padrão de crenças, princípios e valores, e no momento em que interage, cria 
intersubjectividade. E a partilha, a interacção, é veiculada pela língua, cuja dimensão ontológica, 

na perspectiva heideggeriana, é o elo entre o ser e o nada, o habitáculo do ser, o elo sem o 
qual o ser não é. O relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 
século XXI, Educação: um tesouro a descobrir (Delors, 1994), defende que são quatro os pilares 
básicos da educação para o século XXI: aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a ser, 
aprender a viver juntos. Para se alcançarem esses pilares, a visão holística traça um perfil de 
ser humano: activo e autodeterminado, capaz de reconstruir o mundo, sensível ao belo, criativo. 
Urge perceber o aluno como ser integral, aprender a viver junto com o aluno. Eis por que razão 
cremos que a educação tem necessariamente que restabelecer o significado original da palavra 
extrair. É preciso que as escolas sejam lugares que facilitem a aprendizagem e o completo 
desenvolvimento de todos os educandos. Estas ideias não são novas: Pestalozzi, Dewey, 
Montessori, Steiner, entre outros, defendem-no há muito, e, contudo, a escola actual parece 
pretender ainda incutir hábitos de obediência, de (re)produção. Ora, ser humano é mais que mera 
peça de um sistema de produção em linha.
Daniel Cassany (2008) defende que ler não pode ser apenas um acto associado aos livros: o 
professor deve promover a leitura do texto, literário ou não, de um horário de comboios, de um 
manual de instruções, de uma bula medicamentosa... do mundo. 
Não pode esquecer que as informações, verdadeiras ou não, tendenciosas ou factuais, estão 
à distância de um clique, e que compete agora ao docente desenvolver os mecanismos 
necessários ao desenvolvimento do espírito crítico. O modelo de escola que gera alunos 
papagueadores gera igualmente, por conseguinte, pessoas passivas, crentes em tudo o 
que lhes é apresentado como verdade e alvos fáceis de manipulação. É, pois, fundamental 
desenvolver a competência de literacia, entendida como leitura do mundo, com espírito crítico, 
promovendo a liberdade do ser em toda a sua plenitude, sob pena de gerarmos uma sociedade 
predominantemente situada na mentalidade do mito.
Ao longo da sua vida, o ser humano interage no mundo com diversas manifestações culturais, 
quer da dita cultura de elite quer da popular, pelo que a arte como forma de conhecer se 
configura fundamental para a superação do homem desumanizado e tecnicizado, rumando à 
construção de um ser pleno.
No espírito de uma escola inclusiva, de uma sociedade inclusiva, a arte não deve ser encarada 
como apanágio exclusivo de determinado grupo social favorecido, sob pena de se perpetuarem 
as desigualdades sociais.
Acreditamos na importância da educação pela arte como um caminho para atingir o fim último: 
educar. Sousa (2003) explica que “a educação pela arte não é (...) uma metodologia com a 



intenção de ensinar à criança conceitos teóricos sobre a arte (...) mas de a utilizar como meio 
de promover a educação” (p. 80). E acrescenta: “não interessa a obra de arte em si, mas a sua 
capacidade de possibilitar à criança a expressão das suas emoções e a evolução da sua beleza 
espiritual” (p. 89).
Seguindo a metodologia da educação pela arte, almejando alcançar o visível e o invisível da 
cultura de cada indivíduo, de um grupo e da sociedade em geral, o objectivo da educação pode 
ser apenas o de desenvolver, ao mesmo tempo que a singularidade, a consciência social ou a 
reciprocidade do indivíduo. (Read, 2010). Diremos: nada é o que parece. As imagens iludem, 
aparentam ser algo, dando falsas pistas... Pelas (re)leituras, re(confrontos), (re)interpretações 
podemos, depois, descobrir o que é de facto ou o que pode eventualmente ser.
Propomos começar pela arte ao serviço da escrita, já que o saber escrever se impõe enquanto 
competência escolar transversal e instrumento de participação social. Pretendemos, na língua 
materna, encarar a arte como forma de conhecimento, como via interpretativa do mundo. 
Conhecer, afirma Moraes (2004), não é apenas uma operação mental, mas é toda uma activação 
de pensamentos que tem por base as emoções e sentimentos vividos em determinadas 
circunstâncias, e para apoiar esta perspectiva, lembramos como o programa de Português do 
Ensino Básico preconiza dotar os alunos de uma competência comunicativa que lhes permita ler 
várias linguagens (verbais e não verbais) em diferentes suportes.
Na linha do que defende Fernando Hernández (2008), cabe ao professor despertar a curiosidade 
do aluno, fazer dele um investigador, qual Sherlock Holmes, levá-lo a desvendar, interrogar e 
produzir alternativas frente às representações do universo visual. As pistas que este investigador 
deverá seguir… são as que o artista deixa.
É neste contexto que acreditamos na eficácia de uma educação que aponte para o ensino e 
a pesquisa através das artes: ao tomar contacto com obras de arte, o aluno passa a leitor, 
intérprete e crítico de todas as imagens presentes no seu quotidiano. Na tentativa de criar 
pessoas capazes de descobrir, criar, inovar, e não apenas repetir. Desenvolver o espírito crítico. 
Não mentes passivas, incapazes de questionar.
Cabe então ao professor ser uma ponte entre a informação e o entendimento para que o aluno 
viaje sozinho, autonomamente, no conhecimento obtido nos livros, nos media, na internet. Daí a 
nossa concordância com a sua proposta de reorganizar o currículo por projectos didácticos, em 
vez das tradicionais disciplinas. Tal levaria o professor a abandonar o papel de transmissor de 
conteúdos para se transformar num pesquisador, e o aluno, por sua vez, a passar de receptor 
passivo a sujeito activo do processo.

Tomemos o exemplo de Guernica (Picasso, 1937) e vejamos de que forma pode tirar-se 
partido deste recurso. Poder-se-ia abranger durante determinado período de tempo, todo um 
agrupamento. Poder-se-ia levar a cabo um projecto transdisciplinar e promover nos alunos a 
experiência de participação num todo, de união num projecto comum, com lugar sempre para 
variações de turma para turma, de ano para ano, de disciplina para disciplina.
Assim, ao longo do ano, os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo podem ser confrontados 
com a imagem e, eventualmente, com outros quadros cubistas. Após uma conversa sobre 
a possível forma de construção de um quadro cubista, são entregues aos alunos tesouras 
e imagens que recortam a gosto. Posteriormente são convidados a criar uma colagem 
decompondo pelo menos duas delas em diversos planos e remontando-as. Este exercício 
com imagens fragmentadas e reconstruídas de modo a originar uma nova imagem torna-se 
interessante, uma vez dá a oportunidade aos alunos de pensarem novos modos de construção 
de imagens, distanciando-se de uma representação realista. Obviamente, consoante a logística 
e a destreza informática, esta tarefa pode ser feita em suporte digital. A nossa proposta manual 
destina-se, sobretudo, ao desenvolvimento da motricidade fina.
A mesma actividade, o puzzle cubista, mas agora em suporte digital, pode ser sugerida a alunos 
do 2.º e 3.º Ciclo, em Educação Visual. Não vemos razão para compartimentar as actividades, 
segregando os alunos por idades. Pela experiência, descobrem, envolvem-se e, sobretudo, 
interiorizam o processo. Não perdurará mais esta aprendizagem do que a memorização de que 
Picasso e Braque aboliram o uso da perspectiva linear na pintura, rompendo com o paradigma 
renascentista? Ou, a um nível mais básico, que da pintura plana se passou-se à pintura em que 
se utiliza a perspectiva, transmitindo a noção de profundidade? Que Picasso desconstruiu as 
imagens em planos sucessivos, criando uma nova forma de representar os objectos, mostrando 
simultaneamente diferentes pontos de vista? E apresentar o fruto destes trabalhos a alunos do 
12.º ano não contribuirá para uma mais ampla compreensão do cubismo, do interseccionismo e 
outros -ismos no estudo de Fernando Pessoa? Será possível adivinhar o prazer de uma criança 
ao ensinar matérias aos mais crescidos...?
Entretanto, unindo a educação Visual e a Língua Portuguesa, pode no 2.º ciclo ser feita uma 
fotobiobliografia de Picasso. Motivação? O seu trabalho exposto, reconhecido, na escola, na 
biblioteca municipal, ou mesmo numa rua.
O programa de Língua Portuguesa do 7.º ano define que estes alunos devem ser capazes de 
descrever espaços, imagens, personagens (texto narrativo), de exprimir a sua opinião/os seus 
sentimentos oralmente (texto de opinião), de pesquisar informações (texto informativo), bem 
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como de planificar e escrever com criatividade. Indo ao encontro destes objectivos, o professor 
pede ao aluno que descreva um dos segmentos ou quadro todo, usando obrigatoriamente 
conectores espaciais; de seguida, pede-lhe que exprima, oralmente ou por escrito, e sem nada 
saber sobre o quadro, as emoções que o quadro lhe provoca. Após o confronto entre o resultado 
do trabalho de vários alunos, o professor propõe um trabalho para casa: procurar informação 
sobre o quadro, o autor, o contexto. O aluno está curioso. Para satisfazer esta curiosidade, fá-lo 
de bom grado, e entretanto lê textos informativos. Junta-se o útil ao agradável, alia-se a leitura, 
a compreensão escrita e a motivação. Consoante a adesão dos alunos, pode ser-lhes pedido 
para fazerem uma história digital (HD) inventando uma narrativa que o quadro pudesse ilustrar. 
No 8.º ano, uma proposta semelhante, variando embora no grau de dificuldade: se no aluno 
do 7.º ano a tónica é colocada na descrição, no do 8.º ano ela é colocada na expressão das 
emoções suscitadas.  O aluno lê o quadro sem pistas e exprime oralmente as suas reacções 
usando, ao mesmo tempo, os conectores de opinião apropriados e um determinado número 
de adjectivos e de orações subordinadas (por ex.: “é assim porque”...). De resto, também o 
próprio trabalho de casa pode ser semelhante. Ou, porque não, criar uma história sobre as 
emoções suscitadas pelo quadro ou escrever uma notícia sobre o assunto, para publicar no 
jornal escolar?
O currículo do 9.º ano potencia uma exploração ainda distinta: no início, como no 7.º e no 
8.º ano, a reacção oral ao quadro. O professor pode então facultar aos alunos o discurso 
histórico que contextualiza a obra, e propor-lhes que escrevam um texto de opinião, inspirado 
pelo quadro, sobre os efeitos da guerra. Se acaso a actividade coincida com o estudo d’Os 
Lusíadas (Camões, 1572), o professor poderá ainda chamar a atenção para o facto de uma 
guerra poder ser vista como um mal para uns e como um bem por outros, tal qual acontece 
com Marte, no episódio do Consílio dos Deuses, quando apoia o povo lusitano por ser 
guerreiro. Na HD que o professor pode ainda propor os alunos articulam o quadro em análise 
e os males causados pelo Adamastor (cfr. episódio d’Os Lusíadas). Noutro momento, o 
docente convida cada aluno à redacção de uma página de um diário fictício em que imagina 
ter vivido a guerra civil espanhola e descrever o quadro como se se tratasse do que tinha 
sentido e visto nesse dia.
Guernicas gritantes, cores berrantes, múltiplas interpretações que levantam o véu sobre a 
sensibilidade estética e interpretativa de cada aluno. Arte pictórica que estimula a arte escrita. 
Arte como motor da criatividade, da criação artística e da recriação de um mundo que passa 
a ser seu. Arte que não impõe mas, antes, apela a interpretações, todas possíveis. Arte que 

R E F E R Ê N C I A S

R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Patela, N., & Lamas, E. (2013). (Re)Encantar a 
aprendizagem. Guernica: desenvolvendo a língua materna e 
o pensamento crítico. Imaginar, 56, 62-67.
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abre horizontes, que permite visões e visão sobre um mundo que o aluno também constrói. 
Arte que deixa de ser apanágio de uma elite e se torna experiência de todos. Arte que semeia 
o gosto pela estética, pela criatividade libertadora. Arte, voz que se afirma pelo traço de cada 
aluno, pela tesourada de cada mão, pelas letras salpicadas no papel, pelas vozes que se 
pronunciam sobre o que sentem, pelo olhar que no final brilha ao ver quadros, obras célebres 
e obras próprias. Arte apropriada e recriada. Arte, geradora de saber e alavanca para uma 
reinterpretação do mundo. Arte, tão só e tão tudo.



Luz Marina de Alcantara
Arte-Educadora e Pesquisadora, Diretora do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/
Secretaria de Educação do Estado de Goiás. Licenciada em Educação Artística/Música pela 
Universidade Federal de Goiás, Especialista em Métodos e Técnicas de Ensino pela Universidade 
Salgado de Oliveira e  Especializanda do Curso de Especialização para Gestores da Educação 
Pública: SEDUC-GO, pela Universidade Federal de Juiz de Fora/MG, modalidade EaD. É Membro da 
Academia Palmeirense de Letras e Artes, atuando nos seguintes temas: Orientação Curricular para 
o Ensino das Artes; O professor e o seu processo de formação continuada; A Música no Contexto 
Educacional - possibilidades de aprendizagens e Projetos Interdisciplinares nas Escolas em Tempo 
Integral. Desenvolve Pesquisas na área de Educação Musical - Ensino Coletivo de Instrumento 
Musical. Organizadora das seguintes publicações: O ensino de música: desafios e possibilidades 
contemporâneas em 2009; Abrangências da música na educação contemporânea: Conceituações, 
Problematizatizações e Experiências em 2011; TOCAR JUNTO – Ensino Coletivo de Banda Marcial 
(no prelo). Atua também na direção geral dos espetáculos dos Grupos de Produção Artística do 
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte_luzmarinadealcantara@gmail.com

Teresa Eça
Doutorada pela Universidade de Surrey – Roehampton, é professora da Escola Secundária 
Alves Martins em Viseu, presidente da Associação Portuguesa de Professores de Expressão e 
Comunicação Visual (APECV) e vice-presidente da International Society for Education through Art 
(InSEA). Como investigadora pertence ao InSEA Research Board e colabora com o Instituto de 
Investigação em Arte, Design e Sociedade (i2ADS) da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto e com o Grupo de Investigación Interdisciplinar “Cultura, Imaginación y Creación Artística” da 
Universidad Autónoma de Madrid. É editora assistente da revista International Jornal of Education 
through Art_teresatorreseca@gmail.com

C i r a n d a n d o 
com Luz Marina 
de Alcantara
Entrevistada por Teresa Eça.



Alunos de teatro do Colégio Estadual de Tempo integral Horácio de Paula (Inhumas, GO). Multicultural é o nome da cena e representa a imigração..
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Conheci a Luz Marina durante um Congresso da Federação dos Arte Educadores do Brasil 
(CONFAEB) no Crato, em 2009. Desde aí, e através do nosso amigo comum Henrique Lima Assis, 
fui sabendo do seu trabalho com o Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, instituição 
vinculada à Superintendência do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação do Estado de 
Goiás, em Goiânia. Como projeto de desenvolvimento de currículo e formação de professores 
de arte educação, o Ciranda da Arte sempre me interessou. Em dezembro de 2012, a 
convite do centro, que organiza os Seminários do Ensino de Arte: desafios e possibilidades 
contemporâneas, tive oportunidade de conhecer o Ciranda da Arte e de observar o bom trabalho 
que lá fazem. Durante a semana em que estive em Goiânia, assisti a concertos de excelente 
qualidade com os músicos/professores do centro e conversei com os professores de música, de 
drama, de artes visuais e de dança, que me contaram como era importante que os professores 
de arte continuassem a produzir nas suas áreas. Finalmente, na sessão de encerramento do 
seminário, assisti a uma peça coreografada com cerca de quinhentas crianças em palco, que 
falava, através das artes, da riqueza da diversidade étnica do Brasil.Através do drama, da 
dança,da música, do cenário e dos figurinos, as crianças falaram de si e do seu país. As crianças 
vinham das escolas estaduais onde os professores vinculados ao Ciranda da Arte trabalham. 
Tudo isto me deixou deslumbrada, voltei cirandeira!
Por isso gostaria de tornar o trabalho do centro conhecido em Portugal. Pedi à diretora e 
criadora do Ciranda da Arte, Luz Marina de Alcantara, para nos falar desse grande projeto.

Teresa Eça (TE): Luz Marina, conta-nos como começou o Ciranda da Arte.  Explica-nos como 
funciona e qual seu âmbito.

Luz Marina Alcantara (LMA): Em 1994, cheguei a Goiânia, para aqui morar, quando me 
encontrei com uma amiga, diretora de um colégio da rede estadual. Ela ofereceu-me um 
contrato temporário com o objetivo de criar, no Colégio Estadual Bandeirante, um projeto de 
canto coral. Eu não imaginava que aquele trabalho se tornaria um projeto de vida, da minha 
vida e da minha relação com a arte educação. A partir das apresentações deste coral outras 
unidades escolares passaram a reivindicar o projeto para si. Inicia-se assim na rede estadual 
o movimento Música na Escola, culminando, em 1998, com o 1.º Encontro de Coros da 
Rede Pública Estadual, com a participação de 17 corais escolares, e com a criação de uma 
Coordenação de Arte na Subsecretaria Metropolitana, destinada a coordenar este projeto e as 
Bandas e Fanfarras, projeto que remonta a décadas de existência e faz parte da tradição cultural 
de Goiás. Ao assumir esta coordenação percebi que havia um trabalho na área de teatro e isso 

ocorria em 4 escolas, resultado de iniciativas daquelas localidades e de 4 professores de teatro. 
Resolvi, então, fazer um mapeamento da realidade do ensino que se fazia na disciplina de Arte 
(anteriormente denominada Educação Artística). Verifiquei a presença de apenas 11 professores 
com formação acadêmica na área de arte e um verdadeiro sucateamento desta disciplina, usada 
para complementação de carga horária dos professores das demais áreas do conhecimento, o que 
resultava em um ensino fragilizado, sem nenhum caráter identitário da área. A partir desta realidade 
reivindiquei a composição de uma equipe para integrar a Coordenação de Arte da Subsecretaria 
Metropolitana de Educação do Estado de Goiás. Foi quando conheci Henrique Lima Assis, Edna 
Teófila de Souza, Lana Costa Faria, Adélcio Cândido e outros, mais outros, e tantos cirandeiros 
que hoje somos. Durante o ano de 2002 agregamos os professores que optaram pela docência 
na área de arte, iniciando-se intensiva ação de formação continuada, as artes começam a 
tomar forma, cores, sons, movimentos, sensações experimentadas em cada um dos módulos 
apresentados. No entanto, a necessidade de se pensar em um quadro de professores formado 
por arte educadores, com formação específica, incomodava a todos nós da equipe. Fomos à 
luta! Conseguimos que a Secretaria de Educação realizasse o primeiro concurso para professor 
da disciplina Arte em 2003, e, posteriormente, concursos específicos para professores de 
música, teatro, dança e artes visuais. Assim é hoje a composição do quadro de professores na 
rede. Esse caminhar cheio de conquistas justificou o sonho sonhado com Ana Luiza e Hamilton, 
quando os conheci na Superintendência do Ensino Fundamental no ano de 2000. Sonhávamos 
com um Programa de Desenvolvimento Cultural na área de Arte para a Secretaria de Educação, 
e, tudo o que imaginávamos foi efetivado a partir de 2004, quando do início do processo de 
criação do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, destinado à formação continuada dos 
professores de arte, o acompanhamento dos projetos e ações desenvolvidos pelos professores 
em suas unidades escolares. Hoje, o Ciranda da Arte, assim carinhosamente chamado, atua em 
três frentes: a Formação Continuada, a Pesquisa e a Produção Artística. A formação continuada 
se dá por meio de cursos, oficinas, seminários, assessoria pedagógica e orientação curricular; 
a Pesquisa, proposta desenvolvida por uma equipe composta por professores das quatro áreas 
artísticas, que tem por objetivo incentivar, orientar os professores na sistematização de seus 
trabalhos e experiências pedagógicas, movimentando a participação destes professores em 
eventos científicos e valorizando novos pesquisadores no contexto escolar; por fim, a Produção 
Artística, ação que promove grupos formados pelos professores na perspectiva de valorizar 
e fortalecer as demandas, no contexto do professor enquanto artista e do artista enquanto 
professor, questões indissociáveis, pois uma alimenta a outra. Na área de música, a Orquestra 
de Sopro e Percussão do Cerrado, formada por professores das Bandas Escolares, o Coro 



Cênico Ciranda da Arte, o Sexteto Masculino Ciranda da Arte, o Quarteto Feminino Flor Essência, 
o Grupo Ciranda da Gente, o Grupo de Percussão Ciranda de Fogo e o Regional do Ciranda (Grupo 
de Choro). Na área do Teatro, a Trupe de Cirandeiros, o Grupo Experimental de Teatro e o Ciranda 
dos Contos (contadores de histórias); na Dança, o Grupo Experimental de Dança; nas Artes Visuais, 
o grupo de Poéticas Visuais; e no Audiovisual, o Cine Ciranda. Em 2007, nossa área de atuação 
atravessou os limites da Subsecretaria Metropolitana e alcançou as outras 39 subsecretarias, 
responsáveis pelas 1100 escolas estaduais, localizadas nos 246 municípios goianos e as centenas 
de professores responsáveis pela disciplina e pelos projetos.

TE: Porque acreditas que os professores de arte devem ser também artistas?

LMA: Acredito que os professores devem ser investigadores também. Pois a prática artística 
alimenta a prática pedagógica que alimenta a prática investigativa e as três se retroalimentam. 
Assim, teremos professores mais criativos, imaginativos, sensíveis, críticos e conscientes, dentre 
outras qualidades que os ajudarão a superar a rotina escolar em toda a sua dimensão, no trato 
com a carga horária excessiva a que são submetidos, muitas vezes trabalhando nos três 
turnos, classes/turmas superlotadas, diários de classe, elaboração de aulas, planejamento, às 
vezes frustrado pela falta de estrutura física das escolas, às vezes a presença de alunos frios 
e apáticos, salários desnutridos. Minha convivência com centenas de professores comprova 
que tudo isso é prato cheio para que os mesmos, aos poucos, se afastem de sua arte, de suas 
experiências estéticas e investigativas, tornando-se desapaixonados, enrijecidos. Acredito, 
então, que a prática artística é o alimento daquele que promove experiências educativas em 
arte, ensinando para além das técnicas, das cópias, das regras. A ação do professor, artista e 
investigador pode transformar a simples docência em arte educação. Esses contextos não se 
dissociam, estão, ou melhor, são, imbricados, formando estudantes mais afetivos, artísticos, 
fruidores, críticos, políticos, sobretudo, humanizados.

TE: De que modo o Ciranda da Arte tem contribuído para a formação de professores de artes da 
Secretaria de Educação do Estado de Goiás?

LMA: Como já disse anteriormente, o Ciranda da Arte foi criado para formular ações de formação 
continuada destinada aos professores de arte da rede e para acompanhar projetos desenvolvidos 
pelos professores nas escolas estaduais em Goiânia, embora, a partir de 2007 tenha ampliado 
seu raio de ação para todo o estado de Goiás. E, assim, experimentamos, ao longo dos anos, 

inúmeras maneiras de implementar a formação contínua e continuada dos professores. Dentre 
elas, cursos presenciais com carga horária de 190 horas realizados semanalmente na sede em 
Goiânia e/ou nos polos no interior e, mais recentemente, os cursos de 60 horas ministrados 
totalmente no ambiente virtual. Nesses cursos, as discussões giram, quase sempre, em torno 
das orientações curriculares aprovadas para a rede, documento que pode ser acessado no site 
oficial do Centro de Estudos e Pesquisas Ciranda da Arte pelo endereço www.cirandadaarte.
com.br. Outra forma se dá por meio de seminários realizados semestralmente que agregam 
professores de arte e coordenadores pedagógicos. E também há parcerias com outras 
instituições de ensino, a saber: Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Instituto Federal de Goiás por meio de cursos de extensão e de graduação, na 
modalidade presencial e à distância. Por meio de Assessoria Pedagógica, individualmente e 
no ambiente virtual, os professores são acompanhados em seus planejamentos curriculares e 
recebem indicação de material de apoio para suas aulas.

TE: Uma vez disseste-me que “mais importante do que os projetos são as pessoas”. Porque 
acreditas mais nas pessoas do que nos sistemas?

LMA: Entendo que os projetos são letras que somente se tornarão vivas quando gerenciados 
por pessoas que acreditam e vivem aquilo e daquilo que projetam. O Ciranda da Arte é um dos 
exemplos que posso trazer de um projeto que surgiu a partir dos desejos de um grupo de arte 
educadores, como já havia dito, que sonharam juntos um mesmo sonho, um simples e complexo 
sonho: “criar o tipo de escolas que as nossas crianças merecem e que a nossa cultura precisa”, 
apropriando-me do pensamento de Elliot Eisner1. Nesta direção, posso assegurar que o sabor 
seria outro se o Ciranda tivesse sido criado e implementado em instância superior, como mais 
um de seus programas.

TE: Quais as maiores dificuldades que encontras no dia-a-dia do Ciranda da Arte?
Dentre as dificuldades, as maiores estão localizadas no âmbito estrutural e financeiro, 
comprome-tendo a realização de projetos formativos que alcancem os professores em todo o 
Estado. Há na rede uma constante rotatividade de professores e isso compromete o avanço 
das discussões e das experiências vividas ou a serem vividas em torno das práticas artísticas, 
pedagógicas e investigativas. Há também a necessidade de um quadro permanente de 
professores com formação inicial em todas as áreas da arte, que supra a demanda da rede. 
E, por último, e que acontece a cada mudança de governo, as ações ficam estagnadas ou são 

1 In: O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da educação? 
Acessado em 09/01/2013 no endereço http://www.curriculosemfronteiras.
org/vol8iss2articles/eisner.pdf.
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R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Alcântara, L. M. (2013). ‘Cirandando’ com Luz Marina de 
Alcântara. Imaginar, 56, 68-75.

minimizadas por não compreenderem o papel e as atribuições do Ciranda. Mas esclareço que 
essa dificuldade vai sendo superada a partir das interlocuções, dos encontros das ideias, do 
reconhecimento e da integração das artes nos novos projetos a serem implantados.

TE: Como vês a relação entre as diferentes organizações, por exemplo, cursos de formação de 
professores nas universidades, scolas, secretarias de estado, nos municípios, nas associações 
culturais locais, nas ONGs, etc.?

LMA: Quando se deseja um ensino de arte de qualidade, de acordo com o que os estudantes 
merecem ter, é necessário somar esforços, juntar desejos, buscar parcerias em todas as 
esferas e possibilidades. Isso temos feito. Não podemos dar brechas para intrigas, espírito 
competitivo entre as instituições, cada um tem o seu papel a cumprir. O Ciranda da Arte 
procura fazer interlocução com todos os seus pares promovendo eventos conjuntamente e 
isso tem trazido resultados eficazes. No cenário do Estado de Goiás existe um bom diálogo 
entre a Secretaria de Educação, por meio do Ciranda da Arte, e as Instituições Formadoras, 
na tentativa de dirimir o descompasso existente entre a formação acadêmica e a ação 
pedagógica, artística e investigativa do professor no lócus onde ocorre a transposição da teoria 
à prática, onde o professor passa a compreender melhor as teorias aprendidas e a relacioná-
las ao seu campo de trabalho. Essa questão me provoca, me faz pensar que o Ciranda deve 
se abrir às parcerias com associações culturais de toda a sorte, como, museus, centros 
comunitários, secretarias de cultura, entre outras.

TE: O que é para ti fundamental na arte educação? O que é que ela traz de único para o 
desenvolvimento pessoal dos estudantes e para a educação dos cidadãos do futuro?

LMA: Para responder a esta questão, trago o texto A função da arte/1 (Livro dos Abraços, do 
jornalista e escritor Eduardo Galeano2):
Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. 
Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. 
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, 
o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que 
o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, 

2 O Livro dos Abraços. São Paulo: Coleção L&PM Pocket, 2005, p12

pediu ao pai: - Me ajuda a olhar!
A educação das artes ajuda a olhar, ajuda a ouvir, ajuda a expressar, ajuda a conhecer, ajuda 
a ser. Para mim, o que a arte educação oferece de único para o desenvolvimento pessoal dos 
estudantes e para a educação dos cidadãos do futuro são os encontros entre os milhares de 
Diegos e o mar, entres os Diegos e a beleza, entre os Diegos e as culturas, entre os Diegos 
e as possibilidades de intervenções em seus contextos. Chamo de Diegos, os estudantes, os 
professores e toda a comunidade escolar.
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Mesa de abertura do 9.º Seminário de Arte: Desafios e Possibilidades Contemporâneas, 
organizado pelo Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte/SEDUC. Flávia Maria Cruvinel 
(UFG), Luz Marina de Alcantara (SEDUC) e Teresa Eça (APECV)*



Alunos de dança do Colégio Estadual de Tempo Integral Bandeirante (Goiânia, GO). 
Música: Eu sou do sul. Ritmo: Vaneira, do folclore gaúcho, região sul do Brasil.

Cena de Acrobacia do Colégio Estadual de Tempo Integral Bandeirante (Goiânia, GO). 
Coreografia: Mais que Nada, representando a região sudeste do Brasil.

Palestrante convidada, Professora Doutora Teresa Eça. Alunos de Acrobacia do Colégio Estadual de Tempo Integral Bandeirante (Goiânia, GO). 
Coreografia: Mais que Nada.



Cena de Teatro do Colégio Estadual de Tempo Integral Bandeirante (Goiânia, GO). Oficina O corpo como território da cultura, ministrada pela Professora Doutora Teresa Eça.

Alunos de música/coral e dança do Colégio Estadual de Tempo Integral Criméia Oeste 
(Goiânia, GO); representam as três raças (índios, portugueses e negros).

Professor Rodrigo Jubé, em cena de Teatro do Colégio 
Estadual de Tempo Integral Bandeirante (Goiânia, Go).



R E S U M O
O texto apresenta a proposta e esboça uma reflexão em torno da experiência do Curso de 

Formação Aprendizagem Criativa, desenvolvida pelo autor no Programa de Formação Contínua da 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, com professores/as 

– da Educação de Infância, do Ensino Básico, do Ensino Médio e do Ensino Superior – formadores/
as e outros/as profissionais com intervenção nos campos da Educação (escolar e não-escolar), 

da Saúde e do Serviço Social. O curso vem sendo oferecido desde 2010 pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto através do Serviço de Educação 

Contínua (SEC/FPCE-UP), em horário pós-laboral, com duração de 27 horas presenciais, mais 
54 horas de trabalho individual de cada formando/a – totalizando 81 horas creditadas. O objetivo 

geral do curso é prover estímulo e novas ou renovadas referências a professores/as e outros 
profissionais dos campos da Educação e do Trabalho Social, para responderem com criatividade 

a desafios de aprendizagem e comunicação postos no quotidiano da sua prática profissional. 
O foco do texto é colocado em uns desafios, umas possibilidades e uns efeitos da (re)criação 

metodológica no trabalho educativo/formativo e social-educativo, tendo como fonte inspiradora o 
pensamento de Paulo Freire, em diálogo com outras fontes como o pensamento da Complexidade-

Transdisciplinaridade e, destacadamente, a abordagem da Arte-Educação. O propósito é contribuir 
à reflexão/discussão de conceções teórico-metodológicas do fazer educação, na perspetiva de 

fundamentar uma renovação das práticas educativas, nomeadamente em processos de formação.

P A L A V R A S - C H A V E 
Aprendizagem Criativa; Metodologia de Formação; Arte-Educação; Paulo Freire.

Alvaro Pantoja Leite 
Doutorando em Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), 

investigador colaborador do Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE), 
bolseiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)_alvarpan@gmail.com

Texto elaborado a partir da comunicação apresentada ao XI Congresso Galego-Português de 
Psicopedagogia, realizado pela Universidade da Corunha com a Universidade do Minho, 

na Corunha, Espanha, 7 a 9 de setembro de 2011.



Aprendizagem criativa 
uma experiência inspirada em 
Paulo Freire 
e baseada na arte/educação
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A proposta e o processo do curso

La educación es una obra de arte. En este sentido es que el educador
es también artista: él rehace el mundo, él redibuja el mundo, 
repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo.
(Paulo Freire) 1

Educar é educar-se. Renascer. Recriar-se.
Do barro que a gente é, fazer uma obra-de-arte.
(CENAP) 2
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1 Paulo Freire, entrevista em México, 1996. In: video Paulo 
Freire, constructor de sueños. Produção do Instituto Mexicano 
para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), para a Cátedra Paulo 
Freire do ITESO, Universidad Jesuíta de Guadalajara, fevereiro 
de 2000. [On line] http://www.youtube.com/watch?v=qCZ_
eoT19mo.

2 CENAP, Centro Nordestino de Animação Popular (1998). Al-
manaque de Metodologia da Educação Popular, Recife, p. 5.

A proposta
O curso Aprendizagem Criativa tem sido realizado como uma oficina ou atelier de formação, sua 
intencionalidade pedagógica expressa através dos seguintes objetivos formulados:
_Experienciar métodos, técnicas e dinâmicas que envolvem e mobilizam múltiplas dimensões do 
ser-estar-aprender das pessoas em diversos contextos socioeducativos.
_Refletir sobre conceções teórico-metodológicas do trabalho educativo e social, na perspetiva 
de fundamentar uma renovação das práticas educativas e da ação comunicativa.
_Debater sobre as relações entre educação e cultura presentes nas práticas educativas dos 
participantes, no sentido de (re)pensar, (re)significar e recriar tais práticas.
O conteúdo temático do curso teve a seguinte formulação inicial:
_Pensar, aprender, criar: processos vitais e lugar/papel do conhecimento na formação humana; 
vivência, experiência e formação.
_Educação, mudança pessoal e transformação social: referências para uma abordagem 
contemporânea dos processos de ensino-aprendizagem.
_Criatividade, arte-educação e metodologias de aprendizagem: trabalho social-educativo e ação 
comunicativa.
_Para reencantar a Educação: a construção de sujeitos aprendentes na perspetiva da cidadania 
ativa no século XXI.
O enfoque metodológico é apresentado como uma aprendizagem teórico-vivencial, com ênfase 
na experienciação de múltiplas linguagens (corporal, plástica, narrativa, conceitual, poética, 
cénica, musical), em contexto grupal e comunicacional; exercícios corporais e dinâmicas não-

verbais; leitura, reflexão, debate e criação de textos3; rodas de diálogo e círculos de cultura; 
produção escrita e plástica, individual e coletiva; co-gestão do processo de aprendizagem. 
O eixo articulador proposto é a ideia de “Circularidade na Educação”, na perspetiva de: 
desenvolver atividades de modo a circular as energias em presença; modos de experimentar a 
circularidade num fazer educativo; (re)criar e partilhar saberes que importam para uma vida mais 
plena (aprendizagem significativa).

O processo 4

O real se revela como tecido de múltiplas dimensões. A vida como teia. O conhecimento como 
rede. ( … ) Mais do que em qualquer outro momento histórico é necessária esta compreensão 
do conhecimento, da aprendizagem e da reflexão como redes. Como texto, tecido de muitas 
vozes, em diálogos de criação. A essa reconsideração do aprender e do ensinar, tenho chamado 
de uma nova educação poética. (Antônio, 2002, pp. 38,40,42)
O ponto de partida do curso – chegada, apresentação e integração dos participantes – é 
trabalhado durante toda a primeira sessão, cuja atividade central consiste em cada um/a 
desenhar/pintar uma mandala 5 com seu próprio nome e símbolos de sua identidade cultural; 
a esta atividade segue-se uma roda de apresentação pessoal (através das mandalas) e de 
enunciação/pronunciação por todos dos nomes próprios presentes. Pode ser proposta uma 
pergunta motivadora – para pensar enquanto a mandala é desenhada: “Nessa altura da minha 
vida, o que ando precisando/querendo/desejando plantar no chão da minha existência?”. Em 
seguida, é composta e visualizada no centro do círculo uma mandala maior, do grupo, contendo 
a de cada participante. Em torno dela, em outra rodada, são declaradas motivações vitais para 
aquela oficina de formação – que tem duração prevista de dois meses. Dois textos poéticos 
– O Mundo e A Roda – são lidos/recitados, como inspiração, na abertura e no encerramento 
deste primeiro encontro do grupo de formandos/as. A música-canção A Novidade (Gilberto Gil) 
compõe o pano de fundo de um exercício, também em roda, de integração rítmica-corporal.
A ideia de circularidade tem constituído e dado forma a um elemento fundamental do método 
trabalhado. A de inspiração, outro. Assim aparece em alguns textos finais de participantes, ao 
elaborarem sua própria experiência no curso. 
A disposição dos formandos em círculo (sentados no chão, em cadeiras, ou de pé) é básica, no 
sentido de favorecer a troca, o diálogo, a partilha. A partir da compreensão do conhecimento 
como rede, a circularidade permite vivenciar o processo formativo enquanto processo dialógico 
de construção de saberes/significados vitais (Freire, 1999), favorecendo o estabelecimento de 
pontes entre os diferentes olhares lançados sobre os vários momentos formativos. 

3 Os/as formandos/as recebem na primeira semana um 
conjunto de 8 textos a serem lidos/estudados até o final do 
curso, um texto por semana à livre escolha. Os textos lidos/
estudados servem de estímulo à reflexão e como referência 
para a escrita de um texto autoral apresentado por cada um/a 
no final do curso.

4 Registo e agradeço a participação da formanda Ana Manso, 
professora de Filosofia na rede pública escolar da cidade do 
Porto (Portugal), de cujo texto final, no qual desenha o pro-
cesso e reflete sua vivência no curso, incluí alguns trechos 
como parte integrante deste texto. Obs. Os trechos com re-
cuo de margem e em itálico são todos retirados de avaliações 
dos formandos/as participantes, ao final das diversas edições 
do Curso Aprendizagem Criativa.no final do curso.



A circularidade possibilita ainda a revelação da complexidade das interações estabelecidas, no 
cruzamento das diferentes fontes que cada pessoa transporta para a formação. A disposição 
circular facilita também o reconhecimento do(s) outro(s) como corpo que se move e que se 
expressa das mais variadas formas. Essa circularidade é concretizada no curso por meio de três 
dispositivos pedagógicos: as danças circulares, as rodas de diálogo (através da consigna “palavra 
na roda”) e o diário de bordo.
As Danças Circulares dos Povos, abrindo e fechando cada sessão ou ciclo de aprendizagem, 
promovem uma outra (alternativa) ritualização, canalizando as energias vitais de todos e de 
cada um dos participantes para o momento presente. Pela harmonização e sincronização dos 
movimentos promovem, em várias dimensões, (auto)integração/centração/equilibração – do 
indivíduo e do grupo –, despertando os sentidos para o processo formativo, possibilitando uma 
vivência privilegiada de fluência e integralidade, de comunicação e partilha em dinâmica não-
verbal – além de uma viagem intercultural através das músicas/danças de vários povos.
As danças circulares possibilitam, no início de cada sessão, centrar o meu corpo, o meu 
pensamento e a minha imaginação neste espaço-tempo de aprendizagem e criação. 
As Rodas de Diálogo, inspiradas nos círculos de cultura propostos por Paulo Freire, promovem, 
por um lado a busca de fluência na comunicação através da palavra-que-circula-na-roda, pelo 
exercício aprendente da fala e da escuta atenta; por outro, a construção de compreensões 
compartilhadas, a significação partilhada – constituindo um dispositivo pedagógico 
particularmente favorável a uma vivência significativa de “construção coletiva de conhecimentos”. 
As rodas de diálogo representam ainda – como as “danças circulares dos povos” – um 
dispositivo integrador do indivíduo no coletivo, pois que cada um ocupa um lugar próprio, um 
espaço físico, conceitual e emocional que integra e preenche o espaço do próprio grupo, sendo 
que é no grupo que esse espaço ganha o seu significado pleno.
A “palavra-na-roda” permite-me a sensação de partilha e movimentação de ideias, questões, 
emoções, propiciando a emergência de sentidos e significados vários. (…) É sobretudo esta 
diversidade de ‘leituras’ conceituais, emotivas e imaginativas, que se constitui como uma mais-
valia para cada um de nós, individual e coletivamente.
No que se refere ao Diário de Bordo, a circularidade é vivenciada de forma mais individualizada, 
pois através dele, cada formando estabelece um diálogo reflexivo e criativo consigo mesmo, com 
sua própria história e seu momento presente, (re)vendo-se nos contextos de vida e trabalho. Tal 
diálogo alimenta-se não apenas das sessões de formação, mas também das leituras realizadas 
e das repercussões (observadas/pensadas) do curso no quotidiano de cada um. Além disso, a 
construção do diário de bordo, sendo gradual, remete o formando para as ideias de projeto e de 

inacabamento (Freire, 1999), que apontam para uma permanente recriação do pensado e do 
vivido. Trata-se de um registo pessoal, intransmissível, diferenciado e diferenciador, expressão 
pessoal dos modos de ser (sentir-pensar-atuar) de cada formando/a. Eventualmente, o/a 
participante pode querer partilhar algo do seu próprio diário de bordo numa roda de diálogo em 
alguma ou várias das sessões.
Logo na primeira sessão o formador propôs a todo o grupo a realização de um Diário de Bordo, 
como instrumento de reflexão sobre as sessões, os textos oferecidos e livros que estivéssemos a 
ler, ou sobre o nosso próprio trabalho. Ele poderia conter comentários, opiniões, pontos de vista, 
dúvidas, dificuldades, reações e reflexões. Podia conter trechos de letras de músicas, poemas, 
textos, imagens… enfim, um diário diferente, criativo. Com isso penso que o formador queria nos 
ajudar a construir e reencantar o nosso conhecimento e trabalho - de acordo com o que Paulo 
Freire ensina: “aprender a pensar a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo”. 
Para mim, trata-se (o Diário de Bordo) de um espaço habitado por ideias-insistentes que sucedem 
a cada atividade realizada, palavras-sobreviventes da roda que as lança, imagens-inspiração 
que alimentam as páginas do que sou-sei-faço. Este diário constitui, por isso, um exercício 
de liberdade para a construção de um significado pessoal das experiências de aprendizagem 
vivenciadas nas diferentes sessões.
A inspiração constitui um elemento essencial para o trabalho criativo. Neste curso, tal inspiração 
é proporcionada através de vários elementos musicais (canções: música/letra e videoclips) e 
poéticos (prosa poética e poesia) que, tal como no movimento respiratório de inspiração, são 
incorporados, interiorizados, assimilados, proporcionando “saber/sabor vital” – como nos propôs 
Roland Barthes na sua Lição 6.
Na prática, assim como há um conjunto de textos conceituais a serem lidos/estudados no 
decorrer do curso (um texto por semana), há um “roteiro” de textos poéticos (poemas e letras de 
canções) bem como de músicas, que vai se desenrolando ao correr das sessões, compondo um 
repertório. Assim, o curso contém uma trilha musical e um roteiro poético (fragmentos e poemas) 
que alimentam o imaginar, o sentir, o pensar e o atuar, fundamentalmente no correr do próprio 
curso, eventualmente nos contextos de trabalho dos formandos. No mesmo sentido, o formador 
utiliza e propõe à consideração dos/as formandos/as umas imagens-figuras como metáforas das 
ideias-chave trabalhadas no curso: fontes, pontes, redes e teias.
Iniciamos com a apresentação e integração dos participantes, permitindo expressar nossas 
motivações e perspetivas. Refletimos sobre nosso caminho de aprendizagem através do nosso 
“ser eterno aprendiz”; revisitamos as nossas “fontes” e as “pontes” que percorremos, reforçados 
com os fundamentos da educabilidade (incompletude e inacabamento) postulados por Paulo 

5 A palavra mandala vem do sânscrito, de origem hindu, e 
quer dizer “círculo mágico”, um círculo de energia. São 
formas, presentes em muitas culturas, que representam as 
relações entre o ser humano e o cosmos.

6 Ref. a expressão de Roland Barthes ao final da sua aula 
inaugural no College de France, em 1977: “Essa experiência 
tem, creio eu, um nome ilustre e fora de moda, que ousarei 
aqui arrebatar, sem complexos, na própria encruzilhada de sua 
etimologia – Sapientia: nenhum poder, um pouco de saber, 
um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível.” (Bar-
thes, R. (1979). Lição. Lisboa: Edições 70, 42).
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Freire. Coletivamente, ligamos em “rede” as nossas ideias e, finalmente, balançamos na “teia” que 
tecemos sobre o trajeto que tínhamos percorrido naquele jardim encantado. 
O processo do curso é desenvolvido metodicamente com uma dinâmica que explora, através do 
exercício, um tipo de “linguagem artística” específica em cada sessão. As principais dinâmicas 
vivenciadas são: 
Mandalas – confeção e apresentação da “mandala do nome” de cada participante (na primeira 
sessão); contemplação/escolha de uma mandala de um conjunto apresentado e declaração de 
significados relacionados ao desenho e palavra-chave associados (na última sessão).
Performance – dinâmica com itens do repertório de mimo e Teatro de Rua: representar 
corporalmente pensamentos escritos ou situações diversas descritas num pequeno papel 
sorteado aleatoriamente; expressão e leitura corporal.
Teatro-estátua – dinâmica com itens do repertório do Teatro do Oprimido: expressão corporal, 
individual e coletiva, experimentando-se alternadamente no papel de escultor/escultura, 
representando diversos tipos de sensações e situações do quotidiano; leitura das imagens 
construídas.
Rede – em círculo, confeção de uma rede trançada, de cordão, cada participante segurando 
uma ponta; conversando na roda, em torno das palavras-imagens fonte, ponte, rede e teia, 
falando/escutando do quotidiano das práticas educativas.
Painel coletivo – em torno de uma grande folha de papel-cenário, utilizando materiais como 
tintas, pincéis, marcadores e lápis-cera, confeção de um painel: cada participante elabora seu 
desenho/sua pintura; depois, trocam de lugares e interferem nos desenhos uns dos outros; por 
último, conectam todos os desenhos entre si; ao final, passeiam (contemplando) em volta da 
obra; sentam e conversam, expressando sensações do processo e do produto.
Roda de Poesia – com a matéria-prima das palavras, cada formando procura expressar-se 
poetizando um mundo significativo seu, através da composição de um poema inspirado no 
“mote”: o coração do meu fazer educativo; segue a leitura/recitação, em roda, dos poemas 
autorais.

Princípios pedagógico-metodológicos
A conceção norteadora do curso Aprendizagem Criativa, entendido como uma prática 
educativa docente-formativa, pode ser explicitada através da formulação de alguns princípios 
pedagógico-metodológicos que balizam a atuação do formador – referenciada pela minha 
experiência anterior como membro do coletivo de formadores/as do Centro Nordestino de 
Animação Popular, no Brasil, Recife:

Construir um espaço-tempo de exercício da integralidade das pessoas, onde cada uma é 
considerada na sua singularidade e todas na sua multidimensionalidade, em contexto plural e 
comunicacional;
Constituir um espaço-tempo de vivência coletiva: os/as formandos/as considerados/as como 
co-autores/as de símbolos, expressões, atitudes, compreensões e conhecimentos;
Considerar e experienciar o diálogo, para além de mera estratégia pedagógica, como lugar de 
encontros de diferentes sujeitos, com foco na reflexão de suas ações em contextos de trabalho, 
através da tematização de questões e do compartilhamento de compreensões;
(Re)trabalhar a relação prática-teoria, privilegiando a prática profissional e o quotidiano de vida e 
trabalho das pessoas como referenciais para a construção de conhecimentos;
Incorporar a arte-criatividade nos processos educativos, entendendo e lidando com múltiplas 
linguagens, nomeadamente as linguagens artísticas, como canais de auto-expressão individual/
coletiva, como ativadoras de múltiplas inteligências e como geradoras de aprendizagens 
significativas. (CENAP, 1998, p. 26)
Na equipe de formadores/as do Centro Nordestino de Animação Popular (CENAP), 
compartilhamos o entendimento da ação educativa como possibilidade de apreciação dos 
sentidos pelos quais agimos social e individualmente no mundo da vida, repensando o que 
queremos produzir e/ou reproduzir com nossas ações. E o entendimento de que a arte constitui 
canal privilegiado para apurar os sentidos da cultura e a construção de identidades, pois além 
de estimular a expressão das perceções e dos sentimentos, desenvolve múltiplas inteligências e 
propicia a criação de sentidos para o viver individual e coletivo. 
Do privilegiar na prática educativa a articulação entre o sentir e o pensar como premissa 
do percecionar e do conhecer, decorre o privilegiar pedagogias que incorporam igualmente 
estratégias corporais, sensíveis e cognitivas, abrindo uma perspetiva de que as práticas 
educativas que compõem tais estratégias, além de criar condições para a compreensão, 
expressão e diálogo de um fluxo de ideias, perceções e emoções, permitam que os educandos/
formandos “operem semióticas que resultem em sentido para suas vidas” (Faria e Garcia, 2001, 
p. 42). Fazer acompanhar todo o processo formativo de canções e poemas, é um modo de 
associar os processos reflexivos e conceituais a outras formas de conhecimento resultantes da 
imaginação criadora, intencionando (re)ligar trabalho conceitual-teórico com imaginativo-criativo.  
Numa perspetiva de educação pela arte, a inspiração canalizada pela música e pela poesia 
configura um movimento de abertura de inúmeras possibilidades em termos dos significados 
vitais construídos, dos sentidos atribuídos e dos modos de fazer concretizados. Assim sendo, a 
inspiração enseja a (re)criação dos próprios elementos inspiradores por meio da sua apropriação 
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individual e coletiva, levando os/as formandos/as a (re)pensar e a (re)situar a reflexão pelo 
cruzamento de tais elementos com as suas referências prévias que, desta forma, podem ser 
também (re)equacionadas.  

Uns efeitos e significados da experiência 7

A proposta apresentada contém a seguinte formulação para a sua avaliação: auto-avaliação, 
de processo e final, oral e escrita; a última sessão é dedicada a um tipo de elaboração da 
experiência (dos participantes no) do curso Aprendizagem Criativa – como “experimentação” 8 
de um método e procedimentos para avaliação adequados à proposta pedagógico-metodológica 
que constituiu, ela mesma, um objeto-conteúdo do curso – a ser apreendido e problematizado, 
refletido e incorporado como experiência.
Assim, na perspetiva avaliativa e sistematizadora da experiência, o formador propõe uma reflexão 
impulsionada por perguntas do tipo:
O curso instigou minha curiosidade? Como isso se manifestou? O que emergiu de 
experimentação-criação-invenção?
O que aconteceu de um fazer-artistar-pensar a educação nesse percurso formativo? 
Como foi vivida/experienciada a dimensão da corporalidade? E a dimensão do sensível, que liga 
saber e sabor – na educação como na vida?
A experiência do curso relacionou o sentido da arte à vida e à criação? Como? Em que?
O curso proporcionou o experimentar/exercer “uma teatralidade que atravessa e restaura a 
existência e a vida no fazer artístico da educação”? O que isso pode significar?
Que saberes/poderes se fizeram presentes, foram vivenciados? Que saberes/poderes foram 
favorecidos/valorizados/fortalecidos?
O curso provocou o desejo por uma outra educação? Por um modo singular de viver-aprender-
ensinar e de experienciar-criar-pensar em educação?
Que aspetos dessa experiência formativa me inquietaram? 
Com que ideias cheguei sobre formação, sobre aprendizagem criativa e sobre arte na educação? 
Com quais estou saindo?
Conforme os textos produzidos, bem como as avaliações e os depoimentos orais dos 
participantes ao final, em cada uma das quatro edições do curso (2010-2012), a análise da 
formação vivenciada indica correspondências às motivações e expectativas inicialmente 
apresentadas pelos/as formandos/as. E, também, revela que têm sido surpreendidos/as... 
Nesses depoimentos, uma ideia-chave recorrente que aparece é a de aprendizagem significativa.
Em todas as sessões, o formador incentivou-nos a abrir o corpo e a mente às possibilidades do 

conhecimento, autoconhecimento e autoexpressão através de elementos das artes como música, 
desenho, pintura, poesia, dança e jogos. Todas essas dinâmicas foram ponto de partida para 
revivermos e nos recordarmos de quem somos, como somos, o que nos motiva e onde queremos 
chegar. Foi um reaprender constante quer com o formador, quer com os colegas, quer com 
a vida e as minhas reflexões. Reconheço que estou sempre a aprender, como aconteceu nas 
diferentes dinâmicas utilizadas pelo formador, em especial a da pintura do painel coletivo – o que 
corrobora o que diz Paulo Freire, “nós, os humanos, somos seres incompletos”, precisamos ser 
completados pelos outros, “e somos inacabados”, porque a cada dia podemos evoluir, mudando 
a nossa forma de pensar, de agir e de ver a humanidade (a nossa e a dos outros).
Aprendi que tudo é complexo mas tudo pode ser abordado. Gostei especialmente de quando 
falamos das nossas fontes, pontes, redes e teias. Em certos momentos da vida é importante 
pensarmos: Quais as fontes que me formam hoje? O que me alimenta o gosto de sonhar, de estar 
vivo? O que dá sentido à minha vida? O que nos marca, o que nos marcou?
Integrei esta experiência da Aprendizagem Criativa como um processo relacional de criação 
de laços, entre aprendentes e educadores / professores, feito de razão e de emoção, lugar de 
cuidado dos outros, com respeito pelas suas identidades e contextos.
As aprendizagens mais significativas para mim situam-se ao nível da rutura com as dicotomias 
teórico-prático, conceitual-criativo, permitindo uma reconfiguração do próprio processo ensino-
aprendizagem, da noção de educação e de conhecimento. Os textos estudados e as vivências 
geraram dúvidas criativas relativamente ao modo como, até agora, tenho vindo a pensar sobre 
o ensino e a educação numa perspetiva meramente aquisitiva e cognitiva, empobrecedora das 
dimensões criativas, imaginativas e lúdicas que também compõem o ser humano.

Ao modo de conclusão
Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da 
criticidade que implica a promoção da curiosidade ingénua à curiosidade epistemológica, e do 
outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição 
(...) Não é possível também formação docente indiferente à boniteza e à decência que estar no 
mundo, com o mundo e com os outros, substantivamente, exige de nós. Não há prática docente 
verdadeira que não seja ela mesma um ensaio estético e ético (Freire, 1999, p. 51).
Para Paulo Freire, considerando que em toda pessoa existe um ímpeto criador, o ímpeto de 
criar nasce da inconclusão do ser humano. “A educação é tanto mais autêntica quanto mais 
desenvolve este ímpeto ontológico de criar” 9. Em Giles Deleuze, encontramos o seguinte 
aforisma: pode-se aprender a criar; deve-se criar para aprender. Foi inspirado nessas idéias que 

7 Em alemão, experiência (Erfahrung) é o que se passa numa 
viagem (Fahren): o que acontece a alguém numa viagem, 
como faz notar Jorge Larrosa com sua noção de experi-
ência formativa. Para este autor, “é ex-periência aquilo que 
‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos 
passar nos forma e nos transforma” (Larrosa, 2002, p. 25).

8 Experimentação neste texto difere da ideia de “laboratório” e 
se assemelha à ideia de experienciar, em que o ato educativo 
se dá no próprio acontecer da experiência e não na busca de 
testar ou conferir um modelo (cf. CENAP 1998). Trata-se de 
evitar a confusão de experiência com ‘experimento’, ou de 
“limpar a palavra experiência de suas contaminações empíri-
cas e experimentais…” (Larrosa, 2002, p.28).

8 Freire, P. (1979) Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 32.
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escolhi adotar aprendizagem criativa como “mote” de um curso de formação com professores/
as e outros/as trabalhadores/as sociais. Inspirado, também, nos muitos anos de experiência 
com o coletivo de formadores e formadoras do Centro Nordestino de Animação Popular (CENAP, 
Recife-Brasil), onde tive a oportunidade de vivenciar e aprender da aposta na Arte-Educação, na 
educação através das artes, no fazer educação na perspetiva da arte.
O pensamento de Paulo Freire acompanha todo o desenrolar da experiência, constituindo mesmo 
um “fio condutor”. Além da leitura e reflexão de uma colagem de excertos de textos freireanos, 
com suas ideias-chave – sobre educação, formação, cultura, diálogo, pedagogia da autonomia e 
da indignação –, a roda de conversa numa das sessões toma como mote “diálogo – a educação 
como formação na/para a convivência”.
A abordagem da arte-educação vem a ser um caminho à concretização da ideia de experiência 
formativa, essa ideia que implica um “se voltar para si mesmo, uma relação interior com a matéria 
de estudo, onde o saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana” 
(Larrosa, 2002, p. 26), destacando a qualidade existencial deste saber, isto é, sua relação com 
a vida singular e concreta das pessoas. Vale dizer, como reflete Larrosa, que “a experiência e o 
saber que dela deriva são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida” (p. 27).
No processo de construção da proposta metodológica de formação vivenciada nas atividades 
do CENAP,  desde o início fomos inquietados e estivemos impressionados pela pergunta de 
Fayga Ostrower: “Que tipo de linguagem é esta que não precisa de interpretação e comunica 
há milênios sem perder o núcleo da expressividade?” 10, referindo-se à arte em suas múltiplas 
expressões. Aí aprendemos da Arte-Educação, basicamente, a focalização da corporalidade 
e a perspetiva de favorecer uma (re)educação dos sentidos, como disposições pedagógicas 
fundamentais à conceção e prática de formação que buscamos desenvolver. 
Nesse sentido também, o destaque que é dado num trabalho formativo à vivência e à utilização 
da linguagem poética –  o poético integrado na educação como uma dimensão vital que 
transcende o poema e nos co-move através das mais diversas expressões artísticas – contribui 
para um desenvolvimento mais integral e integrativo das diversas dimensões do humano no fazer 
educativo, inclusive a de um pensar mais complexo 11.
Foi uma vivência coletiva deveras enriquecedora do ponto de vista das expressões artísticas, um 
canal privilegiado de formação, de vivenciar e tomar a vivência, o vivenciado, como objeto da 
reflexão e do diálogo.
Na aprendizagem significativa, a referência principal é a vivência das pessoas, o que elas têm 
como experiência pessoal e que influencia as suas experiências futuras e a sua visão do mundo. 
As diferentes linguagens artísticas (pintura, música, dança, poesia, escultura, teatro etc.)  são um 

canal e um modo de comunicar com os outros de uma forma holística, ou seja, encarando-os 
como um todo, como seres íntegros e complexos que são – e, por isso, permitem a construção 
de conhecimento e o desenvolvimento de aprendizagens significativas. 
A participação no Curso de Aprendizagem Criativa proporcionou a possibilidade de experienciar 
vivências de ordem cognitiva, social e afetiva, quer a nível individual, quer a nível grupal, marcadas 
essencialmente por um confronto com o tipo de disponibilidade interior de cada um para o 
envolvimento no processo educativo; pelo convite a experienciar-ser aquilo que é nossa função 
proporcionar – “educar para”; pela descoberta construtiva do que a criação artística proporciona 
em termos de desenvolvimento pessoal de cada ser humano.
Assim, a abordagem da Arte-Educação, que compreende “arte como importante instrumento 
para a compreensão e organização das nossas ações, por permitir a familiaridade com os 
próprios sentimentos, que são básicos para se agir no mundo” (Duarte Jr., 1995, p. 104), 
envolve a consideração da educação como um processo formativo do humano: como “um 
processo pelo qual se auxilia o ser humano a desenvolver sentidos e significados que orientem 
sua ação no mundo” (id., ibid.).
Tal perspetiva considera que, para bem-viver, carecemos todos de bens simbólicos e espirituais. 
Na confluência entre os bens simbólicos e espirituais, a Arte impulsiona relações entre pessoas 
e grupos, renovando vivências, tecendo laços de solidariedade, criando imaginários e poéticas 
imprescindíveis para o conhecimento do outro e de si mesmo. 
Nesse sentido, junto com os participantes da Aliança por um Mundo Responsável, Plural e 
Solidário, partilhamos da crença de que desenvolver-se com arte pode tornar a nossa vida mais 
alegre e o nosso olhar mais sensível à realidade quotidiana. “Pode contribuir para a criação de 
um rico imaginário, apoiado nas raízes e na criatividade coletiva do presente; e resgatar poéticas 
que dão um sentido à vida em comunidade pela alegria, o lúdico, a imaginação” (Faria e Garcia, 
2001, p. 22) .
É percurso bonito, o passeio dos sentidos com sorrisos rodopiando; explorámos, vivenciámos e 
experienciámos pela descoberta ativamente induzida e/ou conduzida até à consciencialização e 
mudança de paradigma de comportamento: Ser/Estar/Fazer. A Arte expande os afetos, reinventa 
modos de atuar e intervir, desperta, liberta, mobiliza aprendizagens genuinamente diferenciadas; 
cede ao espanto, a surpresa, o olho brilhante, mão-na-mão, a voz macia, o corpo mais leve.
A análise das avaliações de quatro edições do curso Aprendizagem Criativa confirma como lição 
da prática que, no contexto de um trabalho educativo que se quer formativo, o destaque dado 
à vivência/experiência de vida e trabalho das pessoas, bem como o recurso à utilização de 
múltiplas linguagens através de diversas expressões artísticas, contribui significativamente para 

10 Fayga Ostrower, artista plástica e escritora, pensadora da 
arte, autora de um livro clássico, de 1978, intitulado “Criativi-
dade e Processos de Criação” (Ostrower, 1999); cit. in Faria 
e Garcia (2001, p. 40)

11 Conforme a ideia central da Teoria da Complexidade (Morin, 
2000), onde complexus vem a ser “o que é tecido junto”.
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um desenvolvimento mais integral e integrativo das diversas dimensões do humano no fazer 
educativo, inclusive a de um pensar mais complexo.
A experiência do Curso Aprendizagem Criativa tem confirmado o que trago anotado de um texto 
de May Guimarães Ferreira, um dos primeiros que li postulando a relação entre arte-educação 
e cidadania. Nele se entende que trabalhar formação na perspetiva da arte e através das 
artes, além de possibilitar a expressão estética e emocional das pessoas, “pode questionar 
o conhecimento socialmente estabelecido, pode instituir e intuir formas novas de conhecer, e 
também estabelecer outras possibilidades do indivíduo participar da cultura, da sociedade e 
da história” (Ferreira, 1994, p. 31). Entende-se também, como afirma Ferreira, que “somente a 
partir do surgimento do novo, do contraditório, do não consensual, do não estagnado, que se há-
de desenvolver a criatividade do indivíduo e a sua inserção como sujeito da história” (id., ibid.).
Igualmente, a experiência do curso reforça a convicção expressa por Bernhard Wosien, um 
pedagogo da dança que desenvolveu a ideia do trabalho com as Danças Circulares dos Povos – 
cuja inserção na metodologia do curso, conforme depoimentos dos participantes, constituiu um 
diferencial significativo:
Que a dança educa o ser humano como um todo, é hoje uma teoria amplamente reconhecida 
e já aplicada, em muitos lugares, como um meio educacional funcional. Ela exige adaptação e 
integração, cria equilíbrio, dá asas à fantasia, relaxa e solta e oferece um plano a partir do qual 
se pode aceder à multiplicidade da educação. (...) Deveria ser aspiração de uma sociedade 
o estímulo de fatores constitutivos da personalidade, assim como a educação de pessoas 
criativamente participativas. A dança é uma oferta desta ordem. Onde pessoas dançam umas 
com as outras elas se educam e formam a si mesmas (Wosien, 2000, p. 66).
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Many art galleries and museums show art which addresses contemporary issues, and most 
have education or access programmes which seek to establish links with disengaged audiences. 
Far fewer however seek to develop working practices that place engagement with isolated or 
vulnerable communities, on issues which are important to them, at the heart of planning the 
gallery’s public programme. From 2001 – 2009 the Gallery of Modern Art (GoMA) Glasgow 
developed a distinctive programme which expressed Glasgow’s commitment to artistic quality, to 
public engagement and to social justice and equality1 .
In total there were four programmes along this structure. All had the same strap-line 
Contemporary art and human rights:
In 2003 Sanctuary looked at issues of asylum seekers and refugees for which GoMA was 
shortlisted for the Gulbenkian Museum of the Year Award (2004). 
In 2005 Rule of Thumb, exploring the issue of violence against women, for which the lead-in 
project elbowroom won an engage Scotland Award (2005).
In 2007 Blind Faith focussed on sectarianism in Glasgow and Scotland placing it within the 
wider context of identity, neighbourhood and nation.
Finally in 2009 sh[OUT] explored Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender  and Intersex human 
rights, art and culture. 
These programmes included exhibitions, outreach projects, schools programmes, informal 
workshops and seminars and artist residencies. They helped to shape GoMA’s current identity 
and public programmes and are still informing it, even though the gallery is no longer working 
with the biennial structure 2. The quality of work developed and the two-way dialogues between 
the various contributors to the programme, including the public (advisory group members, 
community participants and visitors), the artists, partners and gallery staff in each programme, 
developed with each new social justice issue undertaken. This documented creative dialogue 
(comments books, feedback forms, video and sound documentation from workshops and the 
collaborative artwork itself) informed the progress and shape of each new programme.
This paper presents a brief history of this work and how the gallery’s experience of delivering 
the ‘Contemporary art and human rights’ programmes has informed the philosophy of our 
current programming. It is also a personal reflection on the work I have been involved in at the 
gallery over the last 10 years, through which I have been able to question traditional approaches 
to museum engagement and develop public programmes to respond to the communities and 
individuals GoMA was working with. 

A little of the context of Glasgow and Glasgow Museums  

Glasgow has the largest civic museum service in the UK and its collection, one of the richest, in cultural 
terms, in Europe, is displayed in 11 museums venues across the city and about 3,000,000 visits are 
made (free of charge) each year. The city spends more per capita on its museums than any other 
local authority in the UK and recognises that museums make a vital contribution to local communities, 
tourism, the arts and culture, and to alleviating the deprivation in which one third of its citizens live – by 
some measures in the worst conditions in Western Europe.

Despite the social and economic context, Glasgow is highly recognised outside of London for its visual 
art. It boasts a number of recent Tuner Prize winners and nominees, a vibrant Biennial festival and a 
commitment from the city to engaged arts practice 3. Situated in the heart of the city of Glasgow, GoMA 
is a complex and interesting venue with all the ethics of a museum culture, combined with its status 
as a contemporary art venue within the fabric of the contemporary arts scene. Coupled with the local 
social and economic context his creates a thought-provoking conversation and I think provides the 
unique exchange of ideas and artist practice.

Policy into practice
While artistic intervention is often thought of as anarchic, radical or organic, the arts organisation 
intervention at GoMA came out of key policy decisions in 2001. A paper called the ‘Integrated 
Exhibition, Events and Social Inclusion Strategy for Glasgow’ was developed by the City’s Social 
Inclusion Strategy Sub Committee in August 20014. Within this first paper GoMA was cited as having 
a role to play with a visual art festival ‘in order to harness the great power or arts…in engaging with 
issues of social inclusion and injustice’. This developed from a festival idea and became a policy for ‘Art 

1 Within this time the gallery has seen an increase in critical 
acclaim for its programme and also visitor figures rise from 
c.400,000 in 2002/3 to c. 600,000 in 2011. The gallery 
also secured funding from Art Funding International to acquire 
new works from around the world in 2008 and has been a key 
venue in the renowned biennial Glasgow International Festival 
of Visual Art since 2006

Image 1_ Gallery of Modern Art, (GoMA) Glasgow, image 
courtesy of and © Glasgow Museums.

2 In 2010, for a number of reasons, the decision was taken to 
dissolve the biennial structure. The gallery has used this as an 
opportunity to embed key practices across the entire public 
programme and explore what this meant for working within 
a new structure.

3 Shown by recent investments in archiving the arts practice in 
the city. Funds have been awarded to research ‘The Glasgow 
Miracle’ http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-16603378.

4 This was a Glasgow City Council Committee not a GoMA 
working group.
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and Social Inclusion Exhibitions’ with 3 key aims:
_To raise public awareness of social exclusion issues through harnessing the power of visual art to 
reach a wide audience;
_To give people from excluded groups a voice in major city centre venues, and to give them 
opportunities for creative self-expression;
_To counteract negative media portrayal of social exclusion issues, by showing that current issues are 
not new, and that Glasgow has a long history of engaging with these and similar problems.
Ambitious in scale and timescale there was some trepidation at GoMA about undertaking this work 5. 
However the success of the first programme Sanctuary (2003) led to commitment to undertake the 
following programmes on a similar scale. It is also crucial to note that although policy was the initial 
driver behind the programmes the commitment, integrity and collaborative approach the gallery took 
was very much developed intuitively by the staff involved at GoMA and the reflective practice they 
adopted in their work.

Scale and Ambition

Visitor figures for the exhibition exceeded 210,000. Front of House staff recorded visitors from more 
diverse backgrounds than had previously attended. The high profile exhibition encouraged people to 
inquire about voluntary positions within GoMA’s Volunteer Guides and Learning Team. Strong public 
support for the exhibition and the issues raised were revealed through a survey conducted in the first 
month and indicated Sanctuary had effected positive attitudinal change in visitors. Comments included:

I was aware before, but it opened my eyes once more.  It made a very big impression on 
me and made me think.
Although obviously quite sobering and harrowing in subject matter, it is invigorating (as an 
artist and a citizen) to see art taking on political issues. Very moving and inspiring.

Staff approached relationships with artists and communities sensitively in order to develop risks within 
the work and innovative engaged practice. The structure that had originally been put in place for the 
workshops was adapted in consultation with the groups and artists involved to take into consideration 
the context of each project. Key to this was also how the work would be displayed, acknowledged and 
valued in the gallery. The situation and requirements for projects would vary greatly and the realisation 
that support was needed for participants and artists alike around issues raised in the projects would 
have a huge impact on the project planning and development of the next programme elbowroom which 
was part of ‘Rule of Thumb’.

elbowroom

elbowroom was a pivotal project for GoMA in the development of working practices with artists and 
communities and also how we demonstrated publicly the value we place on this type of work within 
the gallery programme 6. It began with a six-month outreach project with four artists and four groups 
exploring issues around violence against women. Each project was developed by the artists and 
organisations involved to respond to the context and culture of that organisation and its location. Before 
the projects began the artists received training from the Women’s Support Project in Glasgow and they 
offered supervision for all the artists involved throughout the programme 7.  This is crucial when artists 
are working with difficult and sensitive issues and where appropriate we have offered this as part of 

Image 2_ Installation view of Sanctuary (2003) image 
courtesy of and © Glasgow Museums

Image 3_ Exterior view of elbowroom, Gallery 3 GoMA 
image courtesy of Glasgow Museums © Ruth Clark

Sanctuary is an undoubted achievement and 
Glasgow Museums should be congratulated for 
the scope of their ambition. Moira Jeffrey, The 
Herald, Arts Section, 11th April 2003

A chilling but unmissable exhibition... An 
installation which, for all its lack of individual 
authorship, is as worthy of the Turner Prize as 
the most recent submissions of Kutlag Ataman 
and Jeremy Deller. Iain Gale, Scotland on 
Sunday, January 16, 2005

5 Hollows, Victoria ‘Giving Elbow Room: Contemporary art and 
human rights’ p 7 – 22, Towards an engaged gallery (2008).

6 Bruce, Katie p 30 -52, Towards an engaged gallery (2008).

7 The Women’s Support Project is a feminist voluntary orga-
nisation, recognised as a Scottish Charity. The Project works 
to raise awareness of the extent, causes and effect of male 
violence against women, and for improved services for those 
affected by violence. www.womenssupportproject.co.uk.
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programmes ever since. From this process the exhibition was developed and shown in one of the main 
galleries in GoMA 8. 

The response of the coordinator from one of the groups highlighted the way that artists negotiated the 
tricky ground of context, history and culture of a partner organisation to explore and raise questions 
which shifted perceptions of the local area and those involved.

Couldn’t fault them - I would ask them to work here again in the centre. They had a lot of 
understanding about the women, an ear to listen and were clear, considerate and showed 
empathy with the women.

The amount of women involved in the project was ideal. The way that the artists were 
matched to the groups worked brilliantly. Any time the artists did anything they took the 
Red Road Women’s Centre into consideration. I didn’t agree with everything but I felt 
comfortable saying that. Other centre projects haven’t taken into consideration the other 
users and the centre but they considered everything, they covered it all.

I had to look at it from the women’s point of view and say it. It wasn’t always my personal 
point of view. I’m there for the women. But it was a great success even the Bank manager 
the centre uses went in to see it with his friends and said to the manager of RRWC it was 
fantastic. The Drop-in went as well and they would never normally go to the gallery. My 
husband’s family went as well. Coordinator of the Red Road family Center

A development in the outreach practice of the programmes: Art as Research

As I mentioned the practices developed in the outreach programme for elbowroom informed the 
development of the next three programmes 9. Within this work new questions were raised by the artists 
and communities involved. For Blind Faith the idea that art within the projects the artists and I were 
working on could be research was developed in one particular project with Glasgow Taxi drivers. After a 
number of discussions with artists and partners about sectarianism and its affect on the workplace we 
approached the Glasgow Taxis (TOA) with a proposal to work with their drivers 10.
hacked off was a project where for 6 months artists Jane McInally and Anne Elliot engaged taxi 
drivers in conversations about sectarianism11. The taxi drivers were welcoming and open about what 
they experienced, whether in the cab or out of it and sectarianism was something they had all had an 
opinion about. As ‘ambassadors for the city’ there was a humour in their stories and experiences but 
also a real concern, which caused some of them (though certainly not all) to avoid working match and 
parade days preferring to spend it out of harm’s way12.
Out of these conversations came short films and fictionalised transcripts based on years of taxi driving 
in the city. All comment on and question the changes in nature of sectarianism in the city, Old Firm 
games, March days and Sectarian tourism. They also commented on how it affects where they work 
and the way they interact with fares. They will lie about the marches and pass them off as the local 
‘Mardi Gras’ or the Lord Provost’s procession’; they will lie about which team they support; and they will 
avoid picking up fares on certain days at certain pubs.
This project developed into a video screening at GoMA and distribution of DVDs and a blog on the 

Image 4_ Untitled (2004), base 75 from elbowroom 
image courtesy of Glasgow Museums © Ruth Clark

Image 5_ Women@Play, Red Road Women’s Centre 
from elbowroom image courtesy of Glasgow Museums 
© Ruth Clark

Image 6_ hacked off (2008), GoMA image for DVD 
released on 27 March 2008 image courtesy of and 
© Glasgow Museums

8 Gallery 3, GoMA 9 December 2004 – 14 February 2005. 9 Rule of Thumb (2005), Blind Faith (2007) and 
sh[OUT] (2009).

10 For an online archive of the project with taxi dri-
vers go to www.blindfaith-hackedoff.blogspot.com.

11 Sectarianism was defined in the programme 
Blind Faith as hatred, abuse and discrimination be-
tween Catholics and Protestants in Scotland.

12 ‘Match days’ refer to the Glasgow football derby 
games between Rangers and Celtic. ‘Parade days’ 
refers to the days when the Protestant Orange Or-
der march through areas of the city to celebrate the 
‘Battle of the Boyne (1690).
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web. We explored working with University researchers to use art as research to raise questions about 
sectarianism, its causes, its history and its effects.
Through partnership working with Nil by Mouth www.nilbymouth.org , one of the Blind Faith partners, 
we approached two academic researchers from Glasgow and Stathclyde to facilitate the ’hacked off’ 
discussion. They were fascinated by the ‘raw data’ we had collected and wanted to use the records and 
ensuing discussions as part of ongoing research on sectarianism. Unfortunately the researchers were 
unable to secure the funding for their work and we were unable to develop the project as we would 
have hoped.
Having learnt from the experience of Hacked Off, I was interested in how the outreach work the gallery 
was engaged in could inform policy or current research into the issues the biennial programmes were 
exploring. When GoMA began the work on the fourth programme sh[OUT we were keen to work 
with a number of issues that the advisory group raised, especially on the back of recent government 
consultation 13. Our approach was similar to other programmes where we had clear aims, outcomes 
and worked with a number of partners to develop the programme and content. These partners were 
keen that we did not shy away from issues that the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 
(LGBTI) people were facing, but explored them sensitively with groups. There was a sense that their 
issues were often hidden or ignored and ‘visibility’ for their communities was often mentioned.
One of the issues we said we would work with on in a project and exhibition was religious faith. Faith 
was highlighted as important by the advisory group and not as visible within the LGBTI community. 
GoMA and Anthony Schrag, the artist invited to work on this particular project, made some key 
connections with LGBTI groups of faith, including one with the Metropolitan Community Church in 
Glasgow. The project went well with work being developed for the exhibition ‘Made in God’s Image’ 
which opened in May 2009. As a gallery and a staff team we invested our resources and commitment 
in this work however, on reflection, we were quite naïve about how savage the negative reactions to this 
element of the programme would be. These happened about three weeks into the run of the exhibition 
and the resulting controversies were very public and gained momentum with one particular work 14. 
The intensity of the media and public reaction then began to affect how the programme was running 
and our relationship with partners. How this was managed and learnt from is explored in “Question of 
Responsibility” by Mark O’Neill, for “beyond belief: theatre, freedom of expression and public order – a 
case study” edited by Julia Farrington and Natasha Lehrer 15.

There have now been a number of internal and external reports on this work and the resulting media 
campaign which have explored both the organisation’s and the public reaction 16. In some ways this 
programme ignited the most discussion, opened up audiences to rights issues around LGBTI equalities 

and marked a radical shift into the political in the work we were doing.
It is good to see the end result, after all the work you have put it... The effort you have 
made, all the stuff you deal with, all the criticism and comments. It is good to see how you 
can put yourself forward... and for something that potentially that could change someone’s 
life’. Participant in LGBT Youth and Our Story Scotland project

A new rhythm of play
After the sh[OUT] programme there were discussions around whether the scale and structure of the 
social justice programmes should continue. Glasgow Museums were also facing reduced budgets and a 
need to evaluate the work they were doing. It was decided that the biennial programmes should cease 
but the gallery, should explore fully embedding the practice in the core programmes.
Throughout this period, outside of the social justice programmes, GoMA had other shows exploring 
human rights issues. The venue learning programme was developing practices akin to those that were 
in the outreach programme, especially in relation to partnership working. The gallery was continuing to 
purchase and collect work that highlighted human rights issues. However it was still felt that we needed 
a theme or a core thread to the work.
Issues around health feature widely around policy and discussion in Glasgow. Deprivation is a huge 
issue and has a major impact on the health of the city. The decision was made to focus on Health and 
for me in particular that meant play. Play was evident in a number of areas we were discussing in the 
gallery and it made sense to explore that fully.
We didn’t have the big budgets of the biennial social justice programmes but we did have the 
methodologies. Working in partnership with key organisations I began to develop a small scale 

Image 7_ Untitled (2009), Jane Clarke from the exhibition 
Made in God’s Image, Balcony Galleries, GoMA image 
courtesy of and © Glasgow Museums

Image 8_ installation shot from Blueprint for a Bogey 
(2011), image courtesy of and © Glasgow Museums

13  ‘Hearts and Minds’ Agenda group was set up 
by the Scottish Government in 2006 and in 2008 
the ‘Challenging Prejudice’ reports were published.

14  ‘Mark O’Neill ‘Question of responsibility’ p56-
60 in beyond belief: theatre, freedom of expression 
and public order - a case study’ Edited by Julia 
Farrington and Natasha Lehrer www.scribd.com/
doc/59790846/18/Question-of-responsibility 
At the time of sh[OUT] Mark O’Neill was Head of  
Glasgow Museums.

15  Three evaluations were carried out to look at how the exhibition was ma-
naged. One was an internal review, which focussed on risk management, 
planning and communications. A second was a workshop for staff from CSG 
and partner organisations facilitated by Index on Censorship. Finally, an eva-
luation of the entire programme was carried out at the University of Leicester 
(Sandell, RIchard; Dodd, Jocelyn & Jones, Ceri 2010).

16 For further information on this programme go to the online archive at www.
blueprintforabogey.wordpress.com.
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programme around an exhibition called Blueprint for a Bogey 17.
The title of the programme came from the Play Services Manager in Glasgow Life following discussions 
we had around the myths around risk and permission for children to play and where they played.  
‘Bogey’ is a Glasgow name for a go-cart and they have been made by children for generations out 
of materials they could find such as pram wheels, rope and old bits of wood. There was and is no 
blueprint with each one being different and there is no requirement for them to attain the British 
Standards Institution Approval. Through Blueprint for a Bogey we wanted to explore the shift from the 
intrinsic and creative nature of play in children to how, as adults, we sometimes lose confidence and 
neglect to play. Calling into question the idea of a ‘blueprint’ for play we also looked at the boundaries 
that adults impose on children’s play and how they approach and judge play for themselves. Where do 
those boundaries exist in everyday acts between play, work and creativity? 
The exhibition was in Gallery 3 and showed art work from Glasgow Museums Modern Art Collection 
by Paula Rego, Eduardo Paolozzi and Graham Fagen shown alongside work by Glasgow based artists 
David Sherry and Corin Sworn and the collaborative project Women@Play. Women@Play was one of 
the projects from elbowroom and it was exciting to reposition this work in an exhibition around play.
The events programme was well attended and key seminars opened up new questions around the 
right to play and where we play. Also who is able to play. Out of these discussions the next and current 
programme Playable Spaces grew.

Playable Spaces is an ongoing programme and line of research for my work at GoMA. It grew out a 
programme of events, workshops and an exhibition recognising play and creativity as something that 
happens in all the cracks and gaps of day-to-day life and in all the opportunities children and adults can 
carve out for themselves. Working with various artists and partners we have developed a programme 
over the last few months with a key exhibition called ATELIER PUBLIC 18.

ATELIER PUBLIC invited visitors to make artworks using materials provided in the gallery and place 
them where they decided in the gallery. There were also invited artists, makers and thinkers who 
informed the development of the exhibition through a facilitated ‘research discussion’ 18. Some of these 
people went on to work with the exhibition once it was open.

The response was immediate and extensive. People came and played, made and exhibited. They used 
the exhibition in all sorts of ways including political with various works being left in the gallery. Mostly 
they used it creatively losing themselves in making and appreciating what was made.
Being in the gallery and subsequent conversations with colleagues and peers has opened up 
discussions around the importance of creative or playable spaces and how that could be embedded in 
the everyday. One of the invited artists wrote about it in terms of a gymnasium and I have visions of the 
space installed in modern workplaces as gyms of the 80’s and 90’s became valued 19.
Rachel Mimiec, Associate Artist GoMA (May 2011 – May 2013) and co-curator of ATELIER PUBLIC 
wrote 20:

I am left with questions as to the benefits of this type of space if it was built into our 
education, into work and wider communities.  What personal, social and cultural benefits 
might there be to having dedicated public studio spaces in council housing, schools and 

Image 9_ image from Pedagogy and Play, Saturday 12 
February a University of the West of Scotland’s Artist Teacher 
Seminar, part of the Blueprint for a Bogey Programme image 
courtesy of and © Glasgow Museums

Image 10_ ATELIER PUBLIC, 10 November 2011, Gallery 3 GoMA 
image courtesy of and © Glasgow Museums

Image 11_ ATELIER PUBLIC, 9 January 2012, 
Gallery 3 GoMA image courtesy of and © 
Glasgow Museums

17  ‘Hearts and Minds’ Agenda group was set up 
by the Scottish Government in 2006 and in 2008 
the ‘Challenging Prejudice’ reports were published.

18  For further information on this programme go 
to the online archive at http://playablespaces.word-
press.com/category/atelier-public.

19  This was an incredibly useful discussion which 
explored ethical questions about what we were 
asking of people in the space especially of staff. 
The idea to host this came from Dr. Andrew Daw-
son who referred us to the idea of ‘ethical commit-
tees’ in research.

20 www.thoughtsonartandteaching.blogspot.co.uk/2011/11/art-
gymnasium.html#axzz1qABZGTVm.
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public libraries and would these creative playgrounds become recognised as one of the 
essential spaces in our lives?

We are planning ATELIER PUBLIC #2 for February – May 2014 and it will be interesting to see how it 
changes with new invitations issued to a range of artists and different visitors shaping the installation. 
It also presents other questions around democracy and permission in the exhibition, which relate to 
current debates around co-production and transparency in museum discussions.

Organisational Intervention and Social Reconstruction
Acknowledging social justice as part of the landscape of responsibility for any institution 
in civil society does not mean pursuing it at the expense of collecting, displaying or 
researching. It means do all of these, but with focus, heart, endeavour and morality.’ Victoria 
Hollows, February 2012 21

The role of the organisation in supporting artist practice and ‘holding a mirror up to society’ is not 
necessarily an easy one as GoMA found out in 2009 with sh[OUT]. Jo Verrant speaking at the 
2012 engage conference in Edinburgh 22 spoke about going with your discomfort and not staying 
in your comfort zone in order to creatively grow. In lots of ways this is what GoMA has done. We 
have constantly pushed the boundaries of practice and asked difficult questions of ourselves and the 
partners, visitors and artists we work with. This has not been at the expense of ‘core functions’ but 
instead has informed and developed the collections, exhibitions and research undertaken by GoMA.

The intention is to explore whether artistic interventions can transform, disrupt or subvert 
current environmental, urban, political, and social conditions in critical ways. A crucial 
question is how can such interventions propose ideas, while at the same time respecting 
the local history and culture. Smith, 2011 23

This is a quote on the internet I found which resonates with current discussions in the gallery. Taking 
the first part – “whether artistic intervention could transform, disrupt or subvert current environmental, 
urban, political, and social conditions in critical ways” if we look at organisational intervention –then I 
think it has a responsibility to do so above all else. But it also has to take a look at itself and be prepa-
red to be transformed, disrupted or subverted by others. It needs to put itself in a zone of discomfort in 
order to learn and grow so that it does not just simply reproduce a comfortable compromise.
This can be hard to do when you are part of a large organisation that is risk adverse and likes to 
be able to exert control over the work it does. But relinquishing some of this control can lead to 
exciting possibilities and uncharted benefits where we can acknowledge recognise and grow with 
creativity in all its forms.

21  Rachel Mimiec wrote about her response to the 
exhibition and her observations of people making 
in the installation www.playablespaces.wordpress.
com/2012/03/12/rachel-mimiec-atelier-public/.

22  http://www.museumsassociation.org/museu-
ms-journal/comment/01022012-head-to-head.

23  All Being Equal engage Scotland conference 
2012, Dynamic Earth, 20 March 2012.

R E F E R Ê N C I A 
P A R A  C I T A Ç Ã O  D O  T R A B A L H O

Bruce, K. (2013). Playing with discomfort: how GoMA 
promotes its human rights responsibility. Imaginar, 56, 84-90.
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R E G U L A M E N T O
Propriedade intelectual
A revista Imaginar é propriedade intelectual da Associação de Professores de Expressão e 
Comunicação Visual que se reserva todos os direitos de acordo com a legislação em vigor.

Edição
A edição da revista é da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual.

Registo
A publicação está registada com o international standard serial number (ISSN) 1646-6845 e 
com o número de registo de depósito legal 25344/88.

Âmbito
O projeto centra a sua ação na divulgação de conhecimentos no campo expandido da educação 
das artes visuais, em contextos formais e não formais, através de artigos, de resumos de 
investigações, de transcrições de conferências, de entrevistas ou de resenhas, individuais 
ou coletivos e organizados em números que podem ser de caráter geral, como temáticos ou 
monográficos.

Periodicidade
A publicação da revista acontece pelo menos duas vezes por ano.

Equipa
Integram a Comissão de Trabalhos da revista o Editor e a Comissão Científica.
Ao Editor cabe a receção dos trabalhos submetidos à revista, uma primeira seleção destes 
trabalhos em função do cumprimento das normas de publicação e a comunicação com os 
autores durante o processo de revisão. É necessariamente membro dos órgãos sociais da 
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, e designado anualmente pela 

direção da associação, ou, pontualmente, mas pelo mesmo órgão, sempre que se trate de um 
número temático ou monográfico.
À Comissão Científica compete rever cientificamente todo o material encaminhado pela 
Comissão Editorial para publicação na revista. É formada por membros dos órgãos sociais da 
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual e por elementos exteriores à 
associação, e designada anualmente pela direção da associação, ou, pontualmente, mas pelo 
mesmo órgão, sempre que se trate de um número temático ou monográfico.

Normas de publicação
Os trabalhos são preferencial mas não necessariamente escritos em língua portuguesa, em 
formato Microsoft Word ou OpenOffice e em páginas de tamanho A4, em orientação vertical, 
com margens de 3 cm, alinhamento justificado, espaçamento simples e sem avanço de primeira 
linha de parágrafo.
O conteúdo articula-se simultaneamente através de texto e de imagem. O texto não ultrapassa 
o máximo de 5000 palavras, utiliza letra do tipo Times New Roman, preta, tamanho 11 estilo 
normal ou tamanho 14 estilo negrito/tamanho 14 estilo normal sempre que se trate de um 
título/subtítulo. Todos os endereços de páginas eletrónicas apresentam a respetiva ligação ativa.
A imagem, sem limite de figuras, está integrada no trabalho, em formato JPEG de baixa 
resolução (72 dpi), e sempre referenciada, numerada e legendada. Só após a aprovação do 
trabalho, e como condição para a sua publicação, são enviadas as mesmas figuras em formato 
JPEG de alta definição (300 dpi).
Da folha de rosto, e apenas em texto, farão sucessivamente parte, separados por um parágrafo, 
o título do trabalho – com o máximo de 20 palavras –, os nomes de citação dos autores, as 
notas biográficas dos autores – com o máximo de 50 palavras e de onde devem constar as 
atividades académicas e/ou profissionais, os domínios científicos de atividade e as filiações 
institucionais –, os correios eletrónicos dos autores, a tipologia do trabalho – indicando se se 
trata de um artigo, de um resumo de investigação, de uma transcrição de conferência, de uma Im
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entrevista ou de uma resenha –, o resumo do trabalho – com o máximo de 250 palavras –, e 
as palavras-chave do trabalho – no máximo 5.
A folha de rosto e o corpo são separados por uma quebra de página.
O corpo articula-se em secções e sub-secções de acordo com o tipo de trabalho e separadas 
por um parágrafo.
As eventuais notas surgem após a última secção ou sub-secção do corpo e antes das 
referências, separadas antes e depois por um parágrafo.
As referências, bem como as citações, sempre que a umas e a outras haja lugar, obedecem à 
sexta edição das normas APA, a American Psychological Association.

Submissão
A submissão dos trabalhos decorre durante o prazo divulgado na respetiva chamada, através 
do correio eletrónico “revistaimaginar@apecv.pt”, e pressupõe a aceitação de todos os termos 
deste regulamento.

Revisão
Cumprindo os requisitos de revista com arbitragem científica, todos os trabalhos submetidos 
são revistos anonimamente por pelo menos dois elementos da Comissão Científica.
Da sua apreciação – contemplando a pertinência, a relevância, a originalidade, a capacidade 
crítica, a adequação estrutural e a correção linguística –, decorre a aceitação do trabalho, a 
aceitação do trabalho mediante as modificações propostas pelos revisores, ou a recusa do 
trabalho.
Sempre que a apreciação dos trabalhos é de aceitação mediante as modificações propostas 
pelos revisores, os autores têm cinco dias úteis para concordarem ou recusarem proceder 
às alterações recomendadas e, em caso afirmativo, comprometem-se a enviar os trabalhos 
revistos no prazo de quinze dias úteis.

Política autoral
O conteúdo dos trabalhos é da responsabilidade exclusiva dos seus autores.
Os trabalhos submetidos são originais e inéditos e não se encontram sob revisão ou para 
publicação por outra revista.
Os autores conservam os direitos de autor e concedem à revista o direito de primeira Im
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publicação.
Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais a respeito destes trabalhos, 
sempre com a indicação de autoria e de publicação inicial nesta revista.

Política de privacidade
Os nomes e os endereços electrónicos envolvidos nesta revista são exclusivamente utilizados 
para os serviços por ela prestados, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 
terceiros.

Nota última
Este documento é atualizado sempre que a Comissão de Trabalhos da revista entenda 
necessário.
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N O T Í C I A S
Nomeação de sócios honorários da APECV
Pela sua competência científica e pedagógica, pela sua disponibilidade e pela sua entrega a 
serviços relevantes prestados à associação, a última Assembleia Geral, de 18 de maio, aprovou por 
unanimidade a proposta de Elisabete Oliveira para designar Ana Mae Barbosa, Arquimedes Silva 
Santos, Carlos Madeira, Cecília Menano e Hélder Pacheco novos sócios honorários da APECV.

Alteração dos contactos da APECV
A partir de 29 de setembro, é aqui que nos encontra:
Endereço: Rua Padre António Vieira, 76 | 4300-030 Porto
Telemóvel: 916707022 e 910936363
Estação de metro: Campanhã

Prémio APECV “Projeto Educativo”
Se participou em projetos educativos onde as artes visuais tiveram papel de relevo, concorra ao nosso 
prémio “Projeto Educativo”.
O prémio visa distinguir anualmente o melhor projeto educativo que contemple de forma inequívoca a 
valorização da educação em artes visuais na dinâmica de uma instituição educativa, seja ela de âmbito 
formal ou não formal. Consulte o regulamento em “www.apecv.pt”.

Participação da APECV no LXD’13 (Lisboa Design Show 2013): FIL, 9 a 13 de outubro
Continuando a sua colaboração estratégica com a FIL, a APECV será parceira do LXD’13 (Lisboa 
Design Show 2013).
. Dinamizaremos uma tarde de apresentações de trabalhos de alunos, especialmente de alunos 
de escolas profissionais, mas não exclusivamente. Os trabalhos serão apreciados por um júri de 
especialistas que atribuirá um prémio ao melhor trabalho apresentado. 
. Dinamizaremos palestras, com oradores convidados, sobre o ensino do Design e sobre projetos 
emergentes de designers portugueses.
. Dinamizaremos, com a colaboração da editora “O Bichinho do Conto”, estratégias pedagógicas com 

literatura e arte.
Veja mais informações no site do evento “http://www.lisboadesignshow.fil.pt” e na sua brochura de 
apresentação “http://issuu.com/lisboadesignshow/docs/lxd_2013_pt”.
Seria muito importante que num evento desta envergadura conseguíssemos dar uma grande 
visibilidade ao trabalho dos professores e alunos nesta área. Não deixe de participar!
Quer colaborar connosco, mostrando os trabalhos dos seus alunos nas sessões da APECV na LXD? 
Se sim, preencha a ficha de colaboração em “www.apecv.pt”.

“Participação da APECV nas III Jornadas de Art ’Ambiente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA): Vila Nova de 
Gaia, 11 a 13 de outubro” 
As III Jornadas de Art’Ambiente resultam de uma parceria entre a ASPEA e o Parque Biológico de Gaia 
e pretendem constituir uma base importante de trabalho multidisciplinar, onde se procuram generalizar 
práticas de educação ambiental para a sustentabilidade através das diferentes expressões criativas, 
integrando experiências e competências anteriores. Consulte informação mais detalhada em “http://
www.aspea.org/”. Durante as jornadas, a APECV vai apresentará a comunicação Arte e Natureza e a 
oficina Paisagens Sonoras.

Participação da APECV na trienal Eksperimenta! 2014: Talin, em outubro e novembro de 2014
A Eksperimenta! 2014 é um festival de arte contemporânea internacional para jovens com idades 
entre os 14 e os 19 anos, que decorrerá na em Talin, na Estónia,  em outubro e novembro de 2014, 
sob o tema Arte e Ciência. Consulte informação mais detalhada em “http://www.eksperimenta.net/
post/5922/”. Neste âmbito, a APECV vai lançar um concurso de trabalhos de arte e multimédia para 
jovens destas idades, sobre o tema Diálogos entre Arte e Ciência. Os trabalhos premiados serão 
expostos pela APECV na Eksperimenta! 2014. Os professores interessados em participar no concurso 
podem contactar-nos através do correio electrónico “apecv@apecv.pt”.

Chamada de trabalhos para o número 59 da revista Imaginar
Convidam-se todos os autores interessados a participar no número 59 da revista Imaginar, publicada 
pela APECV. A submissão dos artigos decorre até ao dia 31 de julho de 2014, através do correio 
eletrónico “revistaimaginar@apecv.pt” e atendendo ao regulamento da revista, disponível na página 
“www.apecv.pt”. A editora do número 59 da revista Imaginar,
Luísa Vidal

Outras notícias em “www.apecv.pt”.Im
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