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TÍTULO          Interpreting contemporary visual artists and Learning about us and the   

others 
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RESUMO  As professoras Dace Paeglite e Agnese Stage irão contar como na sua 

escola de tempos livros, os projectos de intercâmbio cultural são um 

aspecto importante nas actividades das aulas de artes visuais. Partindo 

de um breve apanhado sobre a educação das artes visuais na Letónia 

elas falarão das suas práticas pedagógicas e do papel dos artistas 

nacionais e de outros países nessas práticas.  
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RESUMO  O trabalho apresenta o Projeto Rede Arte na Escola, desenvolvido pela 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), situada na região norte do 

estado do Paraná, Brasil, em parceria com o Instituto Arte na Escola. 

Coordenado e executado por docentes do Departamento de Arte Visual 

desta Universidade, o Projeto tem como objetivo a formação continuada 

de professores de Artes da Educação Básica, que no Brasil compreende 

as etapas da educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 

correspondendo à escolarização mínima. O Projeto contempla uma 

série de ações (cursos, grupos de estudos, palestras, oficinas, produção 

de material didático, eventos científicos, artísticos e culturais, dentre 

outras) de formação contínua destinadas aos professores das redes 

municipal e estadual de ensino. Todas essas ações, apoiadas em 

referenciais teóricos que sustentam o ensino da arte em uma 



perspectiva inclusiva, visam o aperfeiçoamento do fazer docente em 

arte das redes públicas de Londrina e região. O Projeto configura-se 

como ação de extensão universitária, na medida em que se propõe a 

estender o conhecimento produzido no âmbito acadêmico para além 

das fronteiras da Universidade, o que é realizado de modo articulado 

com a pesquisa e o ensino. Assim, no âmbito da pesquisa, acolhe e 

alimenta a investigação intitulada “Formação do professor de arte: 

construção permanente”, e no âmbito do ensino, por seu turno, os 

grupos de estudos servem de espaço para reflexão e discussão sobre a 

prática docente no ensino da arte, tomando-a como fonte de produção 

de saberes sobre o “ser professor”. Como proposta educativa que 

articula ensino, pesquisa e extensão, a atuação da Universidade 

Estadual de Londrina no Projeto Rede Arte na Escola distingue-se pela 

perspectiva da escola também inclusiva, compreendida como aquela 

que recebe, acolhe e insere pessoas, independentemente de suas 

condições físicas, cognitivas, sensoriais, origem socioeconômica, raça 

ou religião. 

Palavras-chave: formação continuada; arte na escola; inclusão; 
extensão. 

 

Abstract 

The paper presents the Art in School Network Project, developed by the 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), located in the northern region 
of Parana State, Brazil, in partnership with the Art School. Coordinated 
and executed by members of the Department of Visual Arts from this 
University, the Project aims at the continuous training art teachers in 
Basic Education in Brazil, it comprises the steps of early childhood 
education, elementary school and high school, corresponding to 
minimum enrollment. The Project comprises a series of actions (courses, 
study groups, lectures, workshops, produce teaching materials, scientific 
events, arts and culture, among others) in-service training for teachers of 
municipal and state schools. All of these actions, supported by 
theoretical frameworks that support art education inclusive, are intended 
to improve the teaching of art in public schools in Londrina and region. 
The Project presents itself as an action of university extension in that it 
proposes to extend the knowledge produced by academics beyond the 
boundaries of the university, which is performed so integrated with 
research and teaching. In the context of the research, gathers and feeds 
the research entitled "Training the teacher of art: permanent 



construction," and in teaching, study groups serve as a space for 
reflection and discussion on teaching practice in teaching of art, taking it 
as the source of production of knowledge about being a teacher. As 
educational approach that combines teaching, research and extension, 
the role of the State University of Londrina in Network Design Art School 
is distinguished by the prospect of inclusive school as well understood 
as one that receives, welcomes people and places, regardless of their 
physical, cognitive, sensory, socioeconomic background, race or 
religion. 

Keywords: continuous education, art school, inclusion, extension. 

  

TEXTO  Introdução 

A formação de professores no Brasil ainda é um dos principais desafios 

a ser vencido para que possamos oferecer educação de qualidade. 

Segundo a legislação educacional brasileira, a formação de professores 

deve ocorrer em cursos de graduação de licenciatura para atuar desde 

a Educação Infantil até as séries finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio.1 Nossa realidade, porém, é bem diferente: temos 

professores que não têm nem mesmo a formação mínima exigida e 

professores despreparados, ministrando disciplinas para quais não 

foram formados, outros que depois da formação inicial se 

enclausuraram e seus saberes, práticas e metodologias de ensino. 

Profissionalmente, o cenário da docência não é inspirador. Prevalece a 

situação de carreira diferenciada, fragmentada ou mesmo inexistente 

devido à diversidade dos sistemas de ensino, que no limite representa 

salários diferenciados, má remuneração, duplicação de jornada de 

trabalho, deterioração e precarização das condições de trabalho. De 

outro lado, os professores convivem com a pressão pela melhoria do 

desempenho dos estudantes nos exames nacionais e internacionais 

muitas vezes à custa de medidas controversas como a criação de 

                                                        
1 A educação escolar no Brasil compreende dois níveis: a Educação Básica e a 
Educação Superior. A Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação 
Básica, é oferecida em creches, para crianças até três anos de idade, e em pré-
escolas para crianças na faixa etária de quatro a seis anos. O Ensino Fundamental 
obrigatório tem a duração de nove anos e oferecido para crianças a partir de seis anos 
de idade. O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, tem a duração mínima de 
três anos 



controle do exercício profissional e políticas de incentivos financeiros. 

Tal cenário tem tido consequências cada vez mais sérias como o alto 

índice de abandono da profissão e a pouca atratividade dos cursos de 

formação inicial de professores, as licenciaturas, cada vez menos 

procurada pelos jovens. 

Diante desse quadro, podemos afirmar que os esforços políticos têm 

sido caracterizados pelo imediatismo e pelo aligeiramento da formação 

para atender demandas específicas, estimuladas pelo processo de 

expansão do acesso à Educação Básica iniciado na década de 1970. 

Mas se por um lado há algum tempo a decisão de ser professor no 

Brasil não tem despertado interesse, o quadro geral daqueles que estão 

no exercício da profissão, mesmo diante de condições adversas, 

também é preocupante e enseja a mobilização e a participação das 

universidades e da sociedade para tentar encontrar o caminho da 

qualidade na educação. Apresentar uma experiência positiva de 

formação continuada de professores de Arte é o propósito dessa 

comunicação. Estamos nos referindo ao Projeto Rede Arte na Escola, 

desenvolvido pela UEL. Para tanto, organizamos essa exposição em 

quatro tópicos, além dessa introdução e das considerações finais. No 

primeiro, apresentamos alguns dados estatísticos sobre a formação de 

professores da Educação Básica em nosso país. No segundo, 

oferecemos uma síntese dos problemas enfrentados particularmente na 

formação do professor de Arte. No terceiro, trazemos uma breve história 

do Projeto Rede Arte na Escola. No quarto tópico, apresentamos 

efetivamente o Projeto tal como vem sendo desenvolvido na UEL. E, 

finalmente, nas considerações finais, procuramos alinhavar as principais 

referências e conquistas no campo do ensino, pesquisa e extensão que 

o Projeto Rede Arte na Escola tem proporcionado. 

A formação de professores da Educação Básica no Brasil 

Dados do Censo Escolar de 2009 dão conta de que existem no país 

1.977.878 milhão de professores que atuam na Educação Básica, dos 

quais 32% não possuem formação em nível superior. Dentre os que têm 

formação em nível superior, 62 mil não fizeram cursos de licenciatura e 

apenas 53% dos professores que atuam no Ensino Médio e 47% dos 



que atuam nos anos finais do ensino fundamental da rede pública têm 

formação compatível com a disciplina que leciona. E mais: o número de 

professores “leigos” cresceu 35% em relação aos números 

apresentados no Censo Escolar de 2008 e 2007 (53,3% dos 

professores que atuam no ensino médio, na rede pública, têm formação 

compatível com a disciplina que lecionam. Nas séries finais do ensino 

fundamental – do 6º ao 9º ano – a inadequação dos professores é da 

ordem de 46,7%, segundo dados de 2009) 

Afortunadamente, no quadro geral do problema da formação docente, o 

estado do Paraná desfruta de uma situação alentadora quando 

comparado a outros estados brasileiros. Segundos dados do Ministério 

da Educação em 2009, havia um total de 1.977.878 professores 

atuando na Educação Básica. Desses, 108.551 estavam situados no 

estado do Paraná, dos quais 332 têm apenas o Ensino Fundamental; 

17.716 o Ensino Médio Total; 13.097 o Normal/Magistério; 4.619 o 

Ensino Médio e 90.502 têm o Ensino Superior. Dentre aqueles que têm 

Ensino Superior, 83.238 fizeram a licenciatura; 6.224 concluíram cursos 

superiores sem licenciatura e 1.041 possuem diplomas de cursos 

superiores com e sem licenciatura. Se levarmos em conta a formação 

superior em Artes, o Brasil conta com 39.382 professores atuando na 

Educação Básica, 2.116 situados no estado do Paraná, segundo dados 

do MEC (Sinopse do Professor, 2009). As redes públicas (estadual e 

municipal) do estado totalizam 78.920 professores na Educação Básica 

(Sinopse do Professor, 2009). Esses professores das redes públicas 

são o público-alvo das ações do Programa Rede Arte na Escola.  

A formação do professor de Artes 

De modo geral, atualmente, os cursos de licenciatura ocupam lugar de 

pouco destaque na hierarquia científica das instituições de ensino 

brasileiras. De modo particular, o ensino da Arte tem sofrido com a ideia 

de que determinados campos de conhecimento devem ser priorizados 

na formação do aluno. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996 determina a continuidade do ensino da Arte 

obrigatório na Educação Básica. Depois, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais também asseguraram à Arte a mesma relevância de outras 



disciplinas na formação do aluno, mas isso também não tem sido 

suficiente para “[...] garantir a existência da Arte no currículo” e 

tampouco garantir “um ensino/aprendizagem que torne os estudantes 

aptos para entenderem a Arte [...]” (Barbosa, 2002, p. 14). 

Tal afirmação nos remete à complexidade do problema da formação 

professor de Arte, primordial para que a garantia legal torne-se efetiva, 

superando definitivamente a polivalência da prática docente e a 

inadequação da formação: 

[...] Portanto, os poderes públicos, além de reservarem um lugar para a 
Arte no currículo e se preocuparem em como a Arte é ensinada, 
precisam propiciar meios para que os professores desenvolvam a 
capacidade de compreender, conceber e fruir Arte. Sem a experiência 
do prazer da Arte por parte de professores e alunos, nenhuma teoria de 
Arte-Educação será reconstrutora (Barbosa, 2002, p. 14). 

Na década de 1990 ocorreu a proliferação das instituições de ensino e a 

expansão da oferta de cursos de formação docente em nível superior 

com a preocupação de atender as demandas emergentes do mercado. 

Entretanto, no que se refere ao ensino da Arte “a falta de preparação 

para entendê-las “antes de ensiná-la é um problema crucial, nos 

levando muitas vezes a confundir improvisação com criatividade” 

(Barbosa, 2002, p. 15)”. Apesar da expansão do ensino superior, a 

militância dos educadores em arte e o aumento significativo de pesquisa 

nesta área, a formação de professores de Artes continua sendo ponto 

de debate e discussão no que se refere ao seu papel, sua identidade e 

à desarticulação na relação teoria e prática.  

“Quais as relações da arte com a educação que poderão melhorar o 

lugar e a natureza do processo de formação do educador?” As palavras 

de Varela (1986, p. 12) provocam a reflexão sobre quais ações e 

condições são necessárias para formar o professor de Arte que possa 

dar conta da interlocução com as demais disciplinas ou áreas 

envolvidas na formação do aluno e também compreender as 

especificidades do campo artístico, conforme prescrevem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais: 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento 
artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo 
próprio de ordenar e dar sentido à  imaginação, tanto ao realizar 



formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as 
formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas 
diferentes culturas. Esta área também favorece ao aluno 
relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas do 
currículo (Brasil, 1997, p.19) 

Esta é uma reflexão que deve levar em conta que a qualidade do ensino 

está irrenunciavelmente vinculada à qualidade na formação do 

professor. No que diz respeito à Arte, a formação docente deve 

considerar a fundamentação da atividade pedagógica, o tipo de 

conhecimento que caracteriza a Arte e sua função social, sua 

contribuição para a educação e formação do ser humano, além de 

aprende a criar, experimentar e entender Arte. Dada a situação geral da 

formação do professor, trata-se de um desafio que precisa ser 

enfrentado não apenas no âmbito da formação inicial, mas também na 

formação continuada na esperança de vencer as vicissitudes históricas. 

O Projeto Rede Arte na Escola é uma das ações realizadas pela 

Universidade Estadual de Londrina: 

Como professores de Arte, temos de conhecer desde os 
conceitos fundamentais da linguagem da Arte até meandros da 
linguagem artística em que se trabalha. Temos de saber como 
ela se produz – seus elementos, seus códigos – e também como 
foi e é sua presença na cultura humana, o que implica numa 
visão multicultural, na valorização da diversidade cultural. É 
preciso, ainda, conhecer seu modo específico de percepção, 
como se estabelece um contato mais sensível, como são 
construídos os sentidos a partir das leituras, como aprimorar o 
olhar, o ouvido, o corpo. [...] Mas é preciso saber ainda como 
mobilizar estes saberes, por se tratar de uma trama de 
transmissões, oriundas e tecidas não apenas por parte do 
professor de Arte, mas também pelos alunos, pelas mídias, por 
outras pessoas, pelo entorno cultural (Martins, 2002, p. 53). 

A partir desses fundamentos é preciso considerar a formação do 

professor como um processo contínuo, no sentido de que não se 

encerra ao concluir uma licenciatura consistente. Falar de educação 

continuada implica em considerar os ensinamentos de Nóvoa para 

quem: 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 
de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão 



importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência (Nóvoa, 1992, p. 3). 

Sob esse olhar, a Educação implica na busca do diferente (novo), da 

transformação e transposição de algo já existente e a criação do 

inexistente. Sob este enfoque Educação e Arte se fundem, pois “a 

educação é alteração, ou ela não é absolutamente nada” (Ardoino apud 

Barbosa, 2004, p. 17). 

Breve Histórico da Rede Arte na Escola no Brasil 

O Instituto Arte na Escola resulta da institucionalização do Projeto Arte 

na Escola, criado em 1989 pela Fundação IOCHPE. Atualmente, o 

projeto compõe uma rede nacional de 50 pólos criados a partir de 

convênios estabelecidos com universidades e instituições culturais e 

educacionais, presentes em 46 cidades de 22 Estados brasileiros e do 

Distrito Federal. Tem como missão incentivar o ensino da Arte por meio 

de formação contínua do professor da Educação Básica, investigando e 

qualificando processos de aprendizagem. Dentre os seus principais 

objetivos estão: promover a instrumentalização do professor em sala de 

aula, por meio dos materiais educacionais, como a DVDteca e os kits 

educacionais, distribuídos aos Pólos; fazer circular informações e 

conhecimentos que articulam e retroalimentam a Rede Arte na Escola, 

através da publicação no site e em revistas especializadas; valorizar o 

trabalho do professor que desenvolve projetos de ensino de arte com 

qualidade, por meio do Prêmio Arte na Escola Cidadã. Atualmente, o 

Arte na Escola beneficia anualmente cerca de 12.000 professores/ano 

presencialmente e 28.000 virtualmente das redes de ensino brasileiras, 

que por sua ação atingem os alunos da Educação Básica e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

A Fundação IOCHPE foi criada em 1989 pelo Grupo Empresarial 

Iochpe, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, 

quando foram iniciados os estudos de viabilidade de um projeto de arte-

educação. Uma pesquisa-ação realizada pelas professoras Analice 

Pillar e Denise Vieira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 

escolas da Rede de Ensino Municipal daquela cidade, buscou validar o 

uso do vídeo em sala de aula, associado à Proposta Triangular, 

sistematizada pela Professora doutora Ana Mae Barbosa. 



A Metodologia Triangular associada ao vídeo contribuiu para uma 

mudança na concepção da própria disciplina de Arte – então 

denominada de Educação Artística – , considerada como atividade de 

menor importância no currículo escolar, cumprindo uma função de 

decorar festas, principalmente em datas comemorativas ou de entreter. 

Influenciado pelo escolanovismo, e com um forte acento tecnicista, seu 

ensino centrava-se nas técnicas e no domínio dos materiais. O 

conhecimento técnico, necessário à produção artística, que havia sido 

tomado de forma fragmentada e preso a normas e padrões clássicos, 

na Escola Tradicional, e considerado como algo que não deveria ser 

ensinado na Escola Nova, passou a ser super valorizado na Escola 

Tecnicista, desvinculado da reflexão estética, da contextualização 

histórica e da expressão individual, na década de 1970. 

Essas concepções explicam porque a imagens artísticas estiveram 

ausentes das aulas. Consideradas nocivas ao aluno, segundo os 

princípios da Escola Nova, foram banidas. Como qualquer interferência 

do professor ou dos adultos, de maneira geral, as imagens poderiam 

influenciar negativamente a produção artística das crianças. 

A Proposta Triangular aponta para a necessidade articular ao fazer 

artístico, a leitura da imagem e a história da arte, a fim de educar a 

sensibilidade para a fruição da arte e consequentemente para o 

conhecimento crítico de si e do mundo. Assim, a Fundação IOSCHPE, 

na pessoa de sua presidente Evelyn Berg Ioschpe, inicia a constituição 

de uma videoteca documental sobre Artes Visuais, visando assim 

possibilitar o acesso aos professores e alunos das escolas de educação 

formal. 

Em 1991, a primeira Videoteca IOCHPE foi doada para a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, contando com equipamento de gravação 

e multiplicação de vídeos a laser, graças a convênio com o Ministério da 

Educação (através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação). Na sequência, foram elaborados materiais de apoio ao uso 

dos vídeos: 

Esses materiais tinham o propósito de indicar caminhos 
estratégicos para utilização dos vídeos em sala de aula. O 



objetivo dos mesmos era trabalhar as vertentes da Metodologia 
Triangular, de forma a apresentar ao professor possibilidades de 
abordagens dos vídeos mais ricas e diversificadas, que fugissem 
de “receitas prontas”. Afinal o vídeo ainda era um recurso pouco 
utilizado pela maior parte dos professores de arte, que não 
estava capacitado para se apropriar dessa tecnologia da 
comunicação em sala de aula. Não eram raros os professores 
que simplesmente deixavam rodar a fita sem compromisso, 
simplesmente para preencher o tempo da aula de artes 
(Kondziolková, 2006, p.19-20, destaques da autora). 

Percebendo ainda que disponibilizar um material educativo de qualidade 

aos professores não garantiria sua eficácia como ferramenta de ensino, 

a Fundação IOCHPE passou a preocupar-se com a qualificação para o 

ensino de Arte, junto às universidades brasileiras, visto serem estas as 

responsáveis pela formação dos professores. Por meio de convênios, 

estas instituições passaram a compor a Rede Arte na Escola, a partir de 

1994. 

Desde então, essas parcerias têm se consolidado pela organização de 

seminários nacionais e internacionais, encontros técnicos, programas 

de intercâmbio com universidades internacionais, cursos e grupos de 

estudos nos pólos, encontros anuais de coordenadores de pólos, entre 

outras ações. Por meio do Programa Incentivo a Fundação IOCHPE 

apóia as ações desenvolvidas pelos pólos Arte na Escola.   

Em 1999, em reconhecimento pelas ações desenvolvidas nestes dez 

anos de trabalho de educação, a Fundação IOCHPE recebeu a 

chancela da UNESCO por seus programas Arte na Escola e Formare.   

Em 2003, foi lançado o kit educacional Arte br - com o incentivo da Lei 

Rouanet e o patrocínio da Petrobrás – que foi distribuído para 

bibliotecas, museus, espaços culturais e escolas de todo o país. As 

ações relativas a este projeto compreendem ainda a doação de  cerca 

de 20 obras de arte, para museus de diferentes cidades do país. 

Em Portugal, o Instituto Arte na Escola participou pela primeira vez 

institucionalmente do Congresso da InSEA, realizado em 2006 na 

cidade de Viseu, ocasião em que lançou oficialmente a nova DVDteca 

Arte na Escola composta por 130 documentários de arte e seus 



respectivos materiais educacionais, à disposição dos professores nos 

pólos da Rede e no hotsite: www.artenaescola.org.br/dvdteca. 

O Projeto Rede Arte na Escola na Universidade Estadual de Londrina 

Comprometida com a sociedade, a UEL, por meio do diálogo e 

envolvimento com a comunidade local e regional possibilita a 

experiência de aprendizagem, viabilizando um processo de permanente 

construção do conhecimento, de compreensão da realidade, de 

transformação social, entendendo a extensão, “como processo que 

articula o ensino e a pesquisa” (SEVERINO, 2004, p. 31) com o 

propósito de criar “um vínculo fecundante entre universidade e a 

sociedade”, levando a contribuição do conhecimento produzido “para 

sua transformação ao mesmo tempo em que a extensão, enquanto 

ligada ao ensino, enriquece o processo pedagógico, ao envolver 

docentes, alunos e comunidade num movimento comum de 

aprendizagem, enriquece o processo político ao se relacionar com a 

pesquisa, dando alcance social à produção do conhecimento” 

(SEVERINO, 2004, p.17). 

O Projeto Rede Arte na Escola se encontra alinhado a sua atuação e 

inserção acadêmica, considerando a trajetória e produção da 

Universidade no que tange à formação de professores, adensada pelo 

compromisso com a constituição de uma sociedade igualitária, 

entendendo com Severino (2004, p. 23) que “o futuro da sociedade 

brasileira está na dependência de sua transformação em uma 

sociedade menos excludente. E nesse processo, a educação, 

diretamente vinculada à produção econômica e a dinâmica política, terá 

papel relevante no compromisso de responder aos desafios da alta 

modernidade”.  

Compreensão que também permite dar outro sentido ao papel da 

universidade, visto que é aí que ensino, pesquisa e extensão, 

efetivamente se articulam, mas “é graças à extensão que o pedagógico 

ganha a dimensão política porque a formação do universitário 

pressupõe também uma inserção no social, despertando-o para o 

entendimento de o papel de todo saber na instauração do social”. É 

nesse sentido que se articulam e se implicam mutuamente (ensino, 



pesquisa e extensão) a fim de se legitimarem como práticas sociais 

(Severino, 2004, p. 36-37). 

Nossa participação no Projeto permite vislumbrar a interlocução entre 

esses elementos que definem essencialmente a universidade. Como 

ação de extensão, representa o desafio de instaurar práticas sociais que 

permitam a inclusão. Trata-se de dar novo sentido à prática pedagógica 

na medida em se propõe a trabalhar a educação inclusiva na formação 

de professores, sem perder de vista que: 

O paradigma da inclusão escolar desloca a centralidade do 
processo para a escola, tendo por princípio o direito 
incondicional à escolarização de todos os alunos nos 
mesmos espaços educativos. Produz uma inversão de 
perspectiva no sentido de transformar a escola para 
receber todos os educandos com suas diferenças e 
características individuais. A concretização desta 
possibilidade não dispensa o adequado aparelhamento da 
escola e a capacitação docente. Reconstruir uma escola 
exige a revisão de posturas e concepções, o 
reordenamento do trabalho pedagógico e o investimento 
vultoso em estruturas includentes (Sá, 1998). 

Desde 2003 a Universidade Estadual de Londrina compõe a Rede Arte 

na Escola, promovendo ações de formação continuada a professores de 

Arte de Londrina e região por meio de grupos de estudos, cursos e 

eventos. Neste período o Pólo UEL implantou a DVDteca Arte na Escola 

junto ao Banco de Imagens do Departamento de Arte Visual, para 

empréstimo de materiais educacionais aos professores das redes 

estadual e municipal; coordenou grupos de estudos nas cidades de 

Apucarana, Arapongas, Cambé, Ibiporã, Cascavel, Cornélio Procópio, 

Grandes Rios e Rolândia e organizou cursos de formação continuada. 

Para estas ações foram formalizadas parcerias com a Secretaria 

Municipal de Educação, o Museu de Arte e o Museu Histórico todos da 

cidade de Londrina. O projeto também é responsável pela organização 

do Seminário de Arte e Educação, realizado anualmente.  

Como atividade de extensão, o Projeto Arte na Escola, em sua proposta 

de articular ensino, pesquisa e extensão, tem contribuído para produzir 

conhecimento na área, oportunizando reflexões e discussões, que 

alimentam continuamente os processos de ensino. Nesse sentido, os 



grupos de estudos constituem-se os espaços privilegiados para a 

formação continuada e, principalmente, para a formação do professor 

reflexivo. Os grupos que se encontram fora da cidade de Londrina são 

coordenados diretamente por professores da rede municipal, e 

indiretamente pela equipe pedagógica do Projeto.  

No que tange à pesquisa, o Projeto de Pesquisa intitulado Formação do 

professor de arte: uma construção permanente tem como objetiva 

investigar o processo de formação do professor de arte que atua nas 

escolas estaduais de Londrina, na expectativa de que venha a oferecer 

subsídios que continuem a alimentar o ensino e a extensão. 

Considerações finais 

Atuar na formação continuada de professores da Educação Básica, 

além de ser o objetivo desta Rede, é fundamental para o departamento 

de Arte Visual da UEL como formador de professores. A presença 

destes professores no Departamento de Arte tem contribuído com o 

curso de formação inicial, aproximando-nos ainda mais da realidade 

escolar e trazendo-nos novos desafios. 

Ao assumir as suas aulas e mergulhar no cotidiano escolar, vendo-se 

responsável por atender às muitas solicitações advindas deste contexto 

profissional, a grande maioria dos professores acaba por relegar a um 

segundo plano, ou mesmo a abandonar o trabalho criativo que 

desenvolvia na graduação. O mesmo se pode dizer sobre as leituras 

necessárias ao aprofundamento e à atualização dos conhecimentos 

necessários e inerentes à profissão.  

Nos grupos de estudos procura-se incentivar a prática de publicar 

experiências significativas realizadas em sala de aula, e, ao mesmo 

tempo, trazê-las para serem discutidas e analisadas pelos grupos. Em 

diversas oportunidades ouvimos de professores que a grande 

contribuição dos grupos de estudos é essa possibilidade de “trocar” 

experiências. Nos encontros, as experiências são compartilhadas e 

problematizadas por todos. O próprio professor que as vivenciou, tendo 

tomado certo distanciamento, pode refletir com mais calma e atenção 

sobre a sua ação. Pode realizar o que Perrenoud (1997) chama de 



releitura da experiência. Esta ação, ainda que na maioria das vezes, 

conduza a uma confirmação da prática, pode ser fator de mudança, de 

reorganização de esquemas, de ideias e incentivadora de novas 

leituras, pesquisas e desafios. Nessa perspectiva, o professor se torna 

um pesquisador, um investigador de seu próprio trabalho. 

A esse respeito, assegura Schönn (1995, p. 83) que “após a aula o 

professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, no 

significado que lhe deu e na eventual adopção de outros sentidos”. Para 

este autor é fundamental pensar em uma formação de professores que 

os tornem mais capazes de refletir na e sobre a sua prática.  

Essa complexa experiência cotidiana trazida pelos professores para a 

Universidade, por meio dos grupos de estudos, pode contribuir 

significativamente com os alunos da graduação, uma vez que a 

formação acadêmica não dá conta da variedade e complexidade de 

situações e desafios que a prática pedagógica impõe. 

Apoiadas em um modelo de racionalidade técnica, a grande maioria das 

instituições de formação de professores estabelece uma clara hierarquia 

entre o conhecimento científico e aquele derivado da prática 

profissional; entre a investigação acadêmica e a prática cotidiana. Mas, 

segundo Pérez Gómez, o conhecimento produzido nas universidades é 

incapaz de regular ou orientar a prática docente e de descrever ou 

explicar a riqueza e complexidade dos fenômenos educativos: “o mundo 

da investigação e o mundo da prática parecem formar círculos 

independentes, que rodam sobre si mesmos, sem se encontrarem” 

(Pérez Gómez, 1995, p. 107). Obviamente que o conhecimento teórico 

profissional é imprescindível, mas há que se desenvolverem 

paralelamente outras formas de construção do conhecimento centradas 

nas exigências e problemas de situações derivadas das práticas.  

O autor fala da sensação de frustração e desconcerto dos professores 

principiantes que enfrentam os problemas educativos com uma 

bagagem de conhecimentos, estratégias e técnicas que lhes parecem 

inúteis nos primeiros dias da sua atividade profissional (Pérez Gómez, 

1997, p.108). Isso porque em sua vida profissional, o professor se vê 



diante de situações para as quais não encontra respostas pré-

elaboradas. Afinal, os alunos não são abstrações.  

Não existe um conhecimento profissional para cada caso-problema; o 

professor atua refletindo na ação, experimentando, corrigindo e 

inventando. O trabalho em sala de aula, diz Bourdieu, requer  

Um sistema de disposições duradouras e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona, em cada 
momento, como uma matriz de percepções, de apreciações e de 
acções, e torna possível a concretização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas 
que permitem resolver os problemas da mesma natureza 
(Bourdieu apud Perrenoud, 1997, p. 39). 

Esse pensamento prático do professor é fundamental para a 

compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, e nesse sentido 

pode trazer contribuições significativas aos programas de formação de 

professores, como é o nosso caso.  Este é provavelmente um dos 

nossos próximos desafios: envolver os alunos nos grupos de estudos de 

modo que estes encarem a profissão futura como potencialidades 

possíveis do fazer docente.  
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RESUMO  En el ámbito de la Educación artística, y en el contexto, de hoy en día, 

pretendemos relacionar los conceptos de portafolio con el libro de 

artista, con la idea de obra abierta en un museo imaginario de 

competencias, de arte total, de dar voz al silencio. Obra de creación 

única, multisensorial, y en constante evolución. Un cuaderno que se 

basa en la idea de la naturaleza evolutiva del proceso de aprendizaje –

como de cualquier proceso de creación–, y nos permite, considerar el 

trabajo de los alumnos/as en el contexto de la enseñanza entendiéndolo 

como una actividad compleja, de elementos que se relacionan y de 

incertezas, pesquisas y experiencias. Estas palabras son anclajes en 

los mapas de nuestras experiencias como docentes en la Facultad de 

Ciencias da Educación de Santiago de Compostela. Desde ámbitos con 

mecanismos de funcionamiento, objetivos y contenidos diferentes 

(Universidad y CGAC) buscamos el trasvase de ideas a través del 

cuaderno individual y colectivo. Una tarea febril, que parte de las dudas, 

y se centra  en el descubrimiento de las identidades tomando la palabra 

y la imagen como herramientas para construir pensamiento.  

Interiorizar el proceso artístico como proceso educativo es lo que 

vincula y hace recíprocos nuestros contextos: la educación y las 

manifestaciones artísticas contemporáneas. El cuaderno es el vehículo 

que recoge las marcas del viaje: pisadas, recuerdos, trazos, cortes, 

agujeros, golpes, errores, objetos, miradas, oasis... 

Palabras-clave: portafolio, obra abierta, relacional, trasvase, museo, 
docencia. 

 

 

TEXTO "El portafolio/cuaderno de viaje,… es una oportunidad de exhibir 
lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho; también debe 



transmitir una visión real de lo que somos capaces de hacer. Ya 
sea simple o compleja, es imprescindible que refleje cómo 
pensamos y quiénes somos". (Kaha Arthur L.en Linton 2000:85) 

Escrituras de lo invisible.  

(Mª Jesús Agra) 

Cuando empezamos a pensar, a reunir y seleccionar la información para 
esta aportación en principio queríamos incluirlo todo. Poco a poco nos 
hemos ido centrando y solamente queremos mostraros la idea de 
portafolio, cuaderno de viaje, como aquel objeto que nos permite ver 
todo lo que de otra forma no puede verse.  

Como nuestras andaduras son diferentes pero que confluyen, os lo 
vamos a contar desde nuestras propias vivencias, desde el punto de 
vista más subjetivo, y vivido. 

Mi experiencia por la docencia es larga, pero fue al llegar al ámbito de la 
formación del profesorado cuando empecé a ver que me enfrentaba 
constantemente con un conflicto: me movía entre dos ámbitos: el 
artístico y el académico. Hubo momentos en los que me he sentido 
abatida, desilusionada por no saber resolver las contradicciones de esos 
dos mundos, para mi apasionantes y necesarios. Y fue la idea de viaje, 
como transición donde los límites entre el ámbito de la educación y del 
arte se diluyen, se funden, se solapan, se absorben, ,,, es cuando 
empiezo a vislumbrar la idea de ese cuaderno para reformular ese 
territorio nómada, sin anclajes, un territorio entre arte y educación, un 
territorio para vivir. Buscar un territorio donde construir formas 
alternativas a la realidad, formas que cuestionan nuestras propias 
identidades, nuestras formas reentender la vida, narrativas diferentes. 
Lo empecé a ver como algo parecido a crecer, algo que usando 
pequeñas piezas de una historia colectiva se puede llegar a construir 
historias individuales, personales, únicas. Convertir la fusión de esos 
dos ámbitos en un territorio de acción, como ese espacio intermedio en 
el que se construyen relatos al margen de las convenciones y discursos 
establecidos y que nos permitiesen ver el mundo desde nuestro propio 
yo, desde nuestra reflexión, no desde la asimilación de lo convencional 
y establecido. Quería conocer esas narrativas, con las que mi alumnado 
y yo misma construimos nuestras identidades, y empecé a  buscar 
estrategias artísticas para convertirlas en estrategias docentes que 
permitiesen reescribir esas historias, dislocarlas y producir otras 
alternativas fruto de la experiencia vivida y del pensamiento construido, 
fruto del viaje emprendido.   

Tuve la ocasión de colaborar con un proyecto de portafolios electrónico, 
en el que he aprendido muchísimas cosas, pero en esta experiencia 
vivida durante dos cursos había algo en mi práctica docente que no 



funcionaba. No era capaz de implicarme, y creo que sin implicación 
personal y profesional, no se produce cambio ni mejora. Poco a poco 
me he ido dando cuenta de que a través del espacio virtual no sentía el 
gesto de las personas, ni la presión de su mano, ni los olores, ni los 
elementos cuidadosamente buscados, no conocía como era su estética 
personal, todo aquello elegido, quería acercarme a ellos, quería que se 
identificasen con ese portafolio, cuaderno…, quería que lo viviesen 
¡!!!!!!!!!!!!!!  

Me gustaría mostraros el pulso creativo de las personas, las manchas 
de los dibujos, las fotos pegadas, las ideas esbozadas, los sentimientos 
encontrados. Enseñaros portafolios de artistas, mostraros ideas 
desechadas y las razones de las elecciones,… En palabras de Bereton 
(2009); Mostraros la intimidad visual de la forma de pensar de las 
personas. 

Y que reconociesen en ellos mismos en qué eran o son competentes, 
en llegar a conocer sus propias capacidades ¡qué son muchas!!!…. Y de 
ahí empezar a tirar del hilo… 

Por ello  empecé a trabajarlo como una situación a resolver: en el que la 
propuesta es la confección de un cuaderno de viaje, o portafolio, como 
si de un libro de artista se tratase, un cuaderno de viaje por una materia 
didáctica de la Educación Visual y Plástica, durante un tiempo y que 
mostrase todos aquellos aspectos que de otra manera no sería posible 
visibilizar, Utilizando otros lenguajes (dibujo, pintura, fotografía, collage, 
manipular el papel …., además del escrito(lenguajes muy descuidados 
en los sistemas educativos e incluso en el sistema universitaria), y otros 
soportes –papel, tela, cd, el cuerpo, la música….. Hagamos nuestro libro 
como artistas que somos!!!!! 

 

En el ámbito de la educación artística, y en el contexto de hoy en día, 
pretendo  relacionar el concepto  de portafolio con el libro de artista, con 
la idea de obra abierta en un museo imaginario de competencias, con la 
noción de arte total, con el deseo de dar voz al silencio. Como un 
soporte  que recoge las evidencias de las actividades de aprendizaje, 
junto con un relato reflexivo que materializa los pensamientos del 
alumnado relacionados con el proceso de aprendizaje. 

 

… el proyecto lo siento como un todo que salió de mí. Es decir, yo lo 
creé prácticamente de la nada. Fui yo el que a medida que iba 
avanzando iba tomando decisiones sobre como realizarlo, fueran estas 
acertadas o no. No puedo señalar una parte concreta y decir esto es lo 



que menos me gustó. Hay cosas que pueden haberme quedado mejor y 
otras peor, pero para mí el cuaderno en sí es un conjunto.  

 

 

Páginas del cuaderno de Susana Duarte (alumna de 2º curso, 
especialidad educación primaria) 

 

Me baso en la idea de la naturaleza evolutiva del transcurso de 
aprendizaje como de cualquier proceso de creación, como parte de un 
recorrido que deja huella en un producto final: el cuaderno… visible a 
los sentidos, y accesible a los demás.  

 

 

 



 

Páginas de cuadernos de viaje. Alumna 2º curso de ed. Primaria 

 

Ya Marcel Duchamp, en 1943, autopublicó un libro, con una edición de 
300 ejemplares compuesta por 180 documentos (trozos de papel, 
fotografías, estampillas, pergaminos, partituras, sobres, cartas, etc.), sin 
encuadernar, metidos en una caja. Con esta obra “La caja verde” 
iniciaba el concepto de libro de artista según sus propias reflexiones, 
diciéndonos que lo concebía como: 

 
Otra nueva forma de expresión. En lugar de pintar algo, se trata de 
reproducir aquellos cuadros que tanto me gustan en miniatura y a un 
volumen muy reducido. No sabía como hacerlo. Pensé en un libro, pero 
no me gustaba la idea. Entonces se me ocurrió la idea de una caja en la 
que estarían recogidas todas mis obras como en un museo en 
miniatura, un museo portátil, y esto explica que lo instalara en una 
maleta. 

  

Libros de artista de Marcel Duchamp 

La concepción que apunta Duchamp, al igual que otros artistas sobre el 
libro es muy diferente a la de un libro editado con las técnicas, 
operaciones o manipulaciones con las que puede ser tratado en cuanto 



a sus calidades de impresión y encuadernación. Esto nos lleva a que un 
libro de artista es en sí mismo, una pieza de arte. 

O que máis me gustou é que este proxecto é totalmente libre, non tiven 
que seguir ningunha pauta, simplemente deixarse levar, sen pensar se 
está ben ou mal o que fas porque todo o que plasmei no caderno ten un 
sentido para min arriscándome a que os demais non o entendan ou o 
poidan interpretar doutro xeito (alumna de 2º curso, especialidad 
educación primaria) 

 

   

Las cosas que tienen sentido para mi (alumno de 2º curso, 
especialidad Educación Primaria) 

 

Obra de creación única, personal, multisensorial, en constante evolución 
y revisión, sin miedo a equivocarnos, asumiendo retos 
personales,…además nos  permite, como  profesorado,  aproximarnos 
al trabajo del alumnado para entenderlo como una actividad compleja de 
elementos multifacéticos que se relacionan dentro y fuera del contexto 
de la educación y la enseñanza. 

 

El primer día de clase dije que este proyecto me abrumaba, 
antes siquiera de comenzar a pensar en lo que iba a hacer, y no 
me equivoqué. Abrumador es la mejor palabra que se me ocurre 
para definir un proyecto como este, que si te lo tomas en serio, te 
hace profundizar en ti mismo, crear, imaginar, inventar… 
Realmente este es un proyecto que me encandiló y del que mi 
mayor temor es no haber conseguido cumplir mis propias 
expectativas. (Alumna de 2º curso, especialidad educación 
primaria) 



 

La sensación de pensar día a día cómo puedo hacer el libro del artista, 
el interesarme por el arte y su concepto, por los artistas de todas las 
épocas, el fijarme en los periódicos para ver dedicaban algún artículo al 
arte... (Alumna de 2º curso, especialidad educación primaria) 

 

Este objeto es uno de mis diarios personales. Un viaje por mis 
pensamientos de camino en mí día a día inacabable. Mis visiones, 
reflexiones, evocaciones, nostalgias, enfados, alegrías, descubrimientos 
y demás episodios mentales de un fragmento de mi vida. Pensamientos 
intangibles, rastros de vida, empaquetados en una cajita común, como 
el papel de fumar: listos para consumirse y ser consumidos. La paradoja 
del consumo de lo inconsumible. (Marta Fernández Escobar, alumna de 
Procesos de aprendizaje Artístico) 

 

 

 

 

 

Rastros. Marta Fernández Escobar, alumna de Procesos de 
aprendizaje Artístico) 

 



Sobre todo aprendí a desencasillarme de un tópico de negado para la 
plástica en el que el mundo y yo mismo me habían colocado desde el 
colegio. Aunque es cierto que “barrí para casa” y una gran parte de mi 
proyecto son una serie de escritos, también hay dibujos, recortes y 
collages; todos hechos por mí y en todos he disfrutado haciéndolos y 
sobre todo inventándolos; y vale que no serán una maravilla, pero el 
aprender que puedo hacer algo plástico y sentirme yo satisfecho de lo 
hecho, es para mí un gran aprendizaje. . (Alumna de 2º curso de la 
especialidad de educación primaria) 

 

Sí, sin duda alguna he aprendido mucho haciéndolo y aportando cada 
día mi impresión sobre una cosa u otra. Lo hice con la técnica de 
ʻscrapbookingʼ, que nunca antes me había llamado la atención ni me 
había adentrado en este mundo. No soy muy de arte y siempre pensé 
que carecía de creatividad, ¡pero qué equivocada estaba! Desde que 
empecé el libro del artista no he parado de hacer cosas, aprender 
nuevas técnicas del scrap, compartir ideas en foros... Me he vuelto un 
poco adicta a esta forma “moderna” de plasmar los recuerdos y todo 
aquello que se quiera mediante imágenes y palabras que refuercen el 
sentimiento de esa imagen. . (Alumna de 2º curso de la especialidad de 
educación primaria) 

 

Creo que es una idea muy interesante para extraer conclusiones futuras 
respecto al sistema educativo actual, así como hacernos revivir 
experiencias pasadas que fueron claves para nuestro aprendizaje y 
desarrollo personal. Además, considero que un proyecto tan íntimo 
como éste puede ayudar a conocernos mejor, así como reflexionar 
sobre algunas de las cosas que vivimos en el pasado y por qué las 
vivimos de una manera determinada y no de otra. . (Alumna de 2º curso 
de la especialidad de educación primaria) 

 

Realmente o que máis me gustou, era cando me viñan a idea de facer 
cousas, moitas veces tiña que apuntalas para que non se me olvidaran. 
Despois relacionar o libro co que dabamos, tendo un toque meu foi moi 
especial. En cada páxina ai algo meu, algo da miña vida e moi persoal. 
O que tamén me gustou foi o proceso de realización, realizar os 
debuxos gustoume moitisimo, sobre todo cando tratei ca pintura. .(aluna 
de 2º curso de la especialidad de educación primaria) 

 



Sobre todo he encontrado una definición propia de arte. He conseguido 
aglutinar ideas inconexas en un único proyecto y de forma muy original 
(creo eu!!!). (Alumno de 2º curso de la especialidad de educación 
primaria) 

 

 

 

Juego de identidades: mí, yo, él (2º curso de la especialidad de 
educación primaria) 

 

El proyecto es algo diferente, te hace de manera muy personal llevar un 
seguimiento de la educación artística ,desde la propia práctica,  lo que 
te hace reflexionar y llevar el aprendizaje día a día, no dejando todo 
para el final, porque si no es imposible. No es que me parezca difícil la 
realización del cuaderno de viaje, pero a veces trabajoso, ya que 
tratándose de algo artístico, porque esa es su base, a veces me bloqueo 
y no me sale nada, pero en general es un proyecto muy interesante, 
desafiante, en el que reflejas el día a día de tu trabajo, tus opiniones y 
tus reflexiones sobre la materia, además cada uno tiene su concepción 
sobre el arte y sobre las cosas, a veces nos avergüenza mostrarlo 
delante de los demás y esta es una buena manera de poder hacerlo. . 
(Alumno de 2º curso de la especialidad de educación primaria) 

 

Considero que es un proyecto que se sale de lo común. Me gusta por lo 
innovador, aunque me aterra por lo creativo. Creo que es una forma de 
plantearnos nuestra formación y de abrir los sentidos a distintas 
manifestaciones de arte. . (Alumna de 2º curso de la especialidad de 
educación primaria) 

Moitas das cousas que aprendín foi sobre todo sobre min mesma, a 
expresar os meus sentimentos, como podo plasmar as miñas emocións 
e como me afectan como persoa, a pensar que me parece máis 
oportuno nunha determinada situación ou ante outra… pero penso que 
sen dubida o máis importante para min e que grazas a esta materia e a 
este caderno puiden darme conta de que a arte está en moitos máis 



sitios dos que pensaba, incluso neses lugares que ti nin coñecías pero 
que cando os coñeces se converten en tan especiais que nunca máis os 
poderás olvidar, xa que che deixaron unha huella. (Alumna de 2º curso 
de la especialidad de educación primaria) 

Los cuadernos como mapas de la geografía personal donde quedan las 
huellas, las manchas, las ideas,…; y se construye con los accidentes y 
las fallas. Imágenes del día a día, paisajes personales, un caleidoscopio 
único. Fragmentos de fotografías, de pensamientos, de emociones, de 
ideas,… que cobran sentido al ser ensambladas a manera de un 
pavimento biológico, como un mosaico mental. Una esencialidad 
narrativa preside las secuencias de sueños, expectativas, deseos 
estampados, es un film sin montar. 

 

 

Cuadernos de viaje: A vida ten moitos camiños,… A Educación está nas 
nosas mans  

Palabras, fotos, sonidos,  imágenes manipuladas y construidas como 
fotogramas mudos: un álbum privado… Leer las imágenes como quien 
mira un libro. Marcas de caminos, de itinerarios que se recorren en un 
tiempo determinado,… Trazos, cortes, agujeros, marcas, golpes, 
errores, objetos, colores,…Pisadas, recuerdos, trozos de vidas,… Hojas 
inacabadas, campos tatuados sobre papel, ¿o sobre la piel? 

 

 

 



 

 

 

Pisando las pisadas – cuaderno de viaje 

 

Si que he aprendido, no sabría definir muy bien lo que, pero 
muchas citas de las que puse me hicieron pensar sobre mi 
propia vida. (Alumna de 2º curso de la especialidad de educación 
primaria) 

 

 

Cuando me pienso… - cuaderno de viaje (2º curso de ed. Primaria) 



Desde el oasis: viaje por un proceso de incertezas, pesquisas y 
experiencias. 

Cristina Trigo 

 

Mi ámbito de trabajo es el servicio de actividades y proyectos educativos 
del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC, Santiago de 
Compostela). Un espacio privilegiado para conocer la producción y 
procesos artísticos, la educación artística desde vertientes muy 
diferentes, las inquietudes de educadores/as y alumnado, la capacidad 
de diálogo de las manifestaciones artísticas contemporáneas, las 
múltiples posibilidades de relacionarnos con el mundo desde el arte, las 
dudas y el cuestionamiento sobre tantas cosas…  

Desde aquí, junto con María Jesús Agra, hemos puesto en marcha 
diversos proyectos de colaboración: cursos, seminarios o exposiciones, 
entre otros. Siempre desde la discusión de enfoques y planteamientos 
sobre arte y educación contemporáneos… proyectos que a su vez nos 
han llevado a generar otras cosas –hasta el momento inclasificables y 
sin marco– basadas en el intercambio de relatos, sumas de historias, 
trasvases de intenciones o bitácoras de palabras e imágenes. Una tarea 
extensiva y muy intensiva.  

Cuando tuve la oportunidad de impartir docencia como profesora 
asociada en la Facultad de Ciencias de Educación, en el Dpto. de 
Didáctica de la Expresión Plástica, Musical y Corporal (Universidad de 
Santiago de Compostela), lo primero que hice fue recordar mi paso por 
las aulas de la Universidad y hablar con otras personas cercanas que 
en ese momento eran estudiantes. Nuestra experiencia tenía algunas 
cosas en común, no todas malas, pero en las conversaciones la palabra 
aburrimiento se repetía y yo sentía terror y una enorme responsabilidad 
en la boca del estómago. Quería ¡y quién no! ser una maga: crear 
curiosidad, expectativas, estimular la creatividad desde las propias 
experiencias y que éstas nos llevaran a proyectos colectivos. Mis 
deseos, los retos, la información, la formación, artistas, teóricos, la 
expectativa que quería generar en los estudiantes… empezaron a 
moverse por mi cabeza al unísono, un barullo mental que me hacía 
cuestionarlo todo permanentemente. Me sentí como la silla de Joseph 
Kosuth: múltiples posibilidades de lectura, todas complementarias o 
autónomas, todas realidad pero también distancia, sin respuestas, a la 
espera de otra capa de miradas. Cada mañana al entrar en el CGAC, la 
intervención de la artista Dora García en el hall con la frase UNA 
BUENA PREGUNTA DEBE EVITAR A TODA COSTA UNA 
RESPUESTA hacía que las dudas comenzaran el periplo por el mapa 
roto en que se convirtío mi cabeza por esa época.  



Si debía evitar respuestas ¿qué se supone que tendría que buscar?.  Mi 
experiencia en el CGAC podía aportar algunas cosas: la experiencia en 
dinámicas de trabajo con grupos vinculadas a proyectos de corta 
duración en los que se busca el acercamiento a procesos artísticos, era 
una de ellas. Quizás no un valor, pero si una realidad tangible, era un 
conocimiento collage compuesto de relatos construidos con voces 
múltiples (obras, artistas, educadores, estudiantes, críticos, comisarios, 
espectadores, textos…), ecos de las miradas de los demás que me van 
transformando. El collage permite cambiar unos elementos por otros, 
superponer, insertar, hacer capas, recortar, fragmentar, encolar, coser, 
romper, elegir, salir del marco, ser multidisciplinar. 

Por supuesto, la capacidad del arte contemporáneo para crear debate y 
transformar la realidad que conocemos así como la importancia de la 
experiencia de cada persona a la hora de buscar significados, era otro 
aspecto importante en mi experiencia.  

 
Sin embargo, en lo que se refiere a la docencia no sabía mucho, para 
este viaje tan intenso sólo conocía los víveres que podía llevar en la 
mochila pero nada sobre a dónde iríamos, qué necesitaríamos sobre la 
marcha, la ruta a seguir y… además mis compañeros de viaje no sabían 
nada sobre esta deriva pero, sin embargo, tendrían sus mochilas llenas 
de víveres más valiosos que los míos. 
Lanza una idea y noventa personas se pondrán a trabajar sobre ella. 
Esa frase de María Jesús Agra, lleva en mi cabeza mucho tiempo y se 
me presentaba la oportunidad de ver si eso sería posible. La materia de 
Iniciación al lenguaje audiovisual que tenía que impartir requería 
conversaciones2 para poder encontrar vías de trabajo. Quería utilizar la 
cámara de fotos como herramienta cotidiana de expresión. Cualquier 
móvil o cámara barata de pequeñas dimensiones son objetos que se 
pueden llevar siempre encima y eso, permitiría un tipo de proyectos 
basados en el entorno de los/as estudiantes. Autores como John Berger 
o Alberto Manguel, me ayudaron a profundizar en la relación entre 
imágenes y palabras y la importancia de las experiencias y el contexto a 
la hora de crear significados.  

¿Qué relación existe entre ver y saber?  

La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante; 
explicamos ese mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden 
anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha 
establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. (…) Sin 
embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua 
completamente a la visión.  

                                                        
2 Las conversaciones que cita la autora están transcritas literalmente según ocurrieron en su mesa de trabajo en momentos de 
silencios externos y barullos internos, habrá quien piense que fueron imaginadas pero la autora insiste: “para mí fueron reales. 
Mantengo este tipo de conversaciones con frecuencia con artistas, escritores… cuando leo y trabajo ¿Acaso las palabras no son 
realidades cuando las decimos, las silenciamos o las escribimos?  



Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las 
cosas. (Berger, 2000:13)  

¿Qué miramos y cómo lo hacemos? 

Nunca miramos sólo una cosa: siempre miramos la relación entre las 
cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en 
continuo movimiento, aprendiendo las cosas que se encuentran en un 
círculo cuyo centro es ella misma, constituyendo lo que está presente 
para nosotros tal cual somos. Poco después de poder ver somos 
conscientes de que también nosotros podemos ser vistos. (…) La 
naturaleza recíproca de la visión es más fundamental que la del diálogo 
hablado. Y muchas veces el diálogo hablado es un intento de verbalizar 
esto (…) (id.:14) 

 

                      

Alba García Golpe. Diario.  1- Luz de la mañana     2. Manzana del mediodía 



    

3. Tarde de estudio    4. El último baile 

¿Cómo afecta mi contexto a lo que veo en una imagen? 

(Una imagen) es una apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido 
separada del lugar y el instante en que apareció por primera vez y 
preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un 
modo de ver. (…) Sin embargo, nuestra percepción o apreciación de 
una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. (id.:15)  

     

Miguel Figueiras Vázquez. Mirar, a arte de ver  

 

Las imágenes personales como museos: 

Los adultos y los niños tienen a veces en sus alcobas o cuartos de estar 
tableros o paneles en los que clavan trozos de papel: cartas, 
instantáneas, reproducciones de cuadros, recortes de periódicos, 
dibujos originales, tarjetas postales. Todas las imágenes de cada 
tablero pertenecen al mismo lenguaje y todas son más o menos iguales 
porque han sido elegidas de un modo muy personal para ajustarse y 



expresar la experiencia del habitante del cuarto. Lógicamente estos 
tableros deberían reemplazar a los museos. (id.: 38) 

  

Utilizar las imágenes de manera distinta para buscar significado a 
nuestra vida:  

 Por primera vez en la historia, las imágenes artísticas son efímeras, 
ubicuas, accesibles, sin valor, libres. Nos rodean del mismo modo que 
nos rodea el lenguaje. (…) Si el nuevo lenguaje de las imágenes se 
utilizase de manera distinta, éstas adquirirían, mediante su uso, una 
nueva clave de poder. Podríamos empezar a definir con más precisión 
nuestras experincias en campos en los que las palabras son 
inadecuadas (…). Y no sólo experiencias personales, sino también la 
experiencia de buscarle un significado a nuestras vidas, a intentar 
comprender una historia de la que podemos convertirnos en agentes 
activos. (id.: 41) 

 

¿Porqué creamos una narrativa para las imágenes? 

Historias y comentarios, rótulos y catálogos, museos temáticos y libros 
de arte, todos ellos intentan conducirnos por las distintas escuelas, 
épocas y países. Pero, lo que vemos cuando recorremos las salas de 
una galería, cuando seguimos las imágenes en la pantalla u hojemaos 
un tomo de reproducciones, rebasa todos estos límites. Vemos un 
cuadro según lo define su contexto (…). Lo que vemos es el cuadro 
traducido a nuestra propia experiencia. (…) Cuando leemos imágenes –
de hecho, imágenes de toda clase, sean pintadas, esculpidas, 
fotografiadas, construidas o en movimiento- les agregamos la 
temporalidad propia de la narrativa. Extendemos a un antes y un 
después lo que está limitado por un marco, y mediante el arte contar 
historias damos a la imagen inmutable una vida inagotable e infinita. 
(Manguel, 2002:29)  

Y sin embargo, nuestras posibilidades de respuesta y el vocabulario que 
empleamos para desarrollar el relato que surge de una imagen (…) no 
sólo están determinados por la iconografía mundial, sino también por 
una amplia gama de circunstancias, privadas y sociales, casuales y 
forzosas. Para construir nuestro relato nos valemos de ecos de otros 
relatos, de la ilusión de vernos reflejados, de conocimientos técnicos e 
históricos, de habladurías, ensueños y prejuicios, de iluminaciones y de 
escrúpulos, de la candidez, de la pasión, del ingenio. Ningún relato 
evocado por una imagen es definitivo o exclusivo (…). (id.:30)  

¿Qué puede aportar a la sociedad trabajar con procesos artísticos? 



Lo que estoy afirmando es que el trabajo en las artes plantea exigencias 
especiales a quien lo realiza. Estas exigencias, los resultados que 
producen, son las que perfeccionan los aspectos imaginativos y 
sensibles de la conciencia humana. La obra de arte rehace a quien la 
hace. Cuando la sociedad desestima o asigna un lugar periférico a estas 
obras, las capacidades que engendran vida tienden a marchitarse o 
malograrse. (Eisner, 1995:257) 

   La serie de las palabras o el diccionario vivido. 

    

 

 

Andrea Rodríguez Sánchez. Silencio 

 

Sentín a gran forza que me empurraba 

A coller a pluma e dicirche “Grazas” 

Grazas porque vexo, porque vexo o amencer 

E as cousas fermosas que ti me agasallas. 

Estaba en silencio, coma outras mañás; 

Quería escoitar música que a ti me levara 



E, entón, sentín que o silencio cantaba.   Carmen Recio (trad. de 
Andrea Rodríguez) 

  
Sobre estos mimbres se construyó el primer proyecto La serie de las 
palabras. Analizamos la evolución de la fotografía desde una 
perspectiva artística: las aportaciones al arte contemporáneo y algunos 
artistas que han convertiendo la fotografía en un nuevo lenguaje 
añadiéndole innovaciones y, por lo tanto, valores y nuevas formas de 
lectura de nuestro contexto. La selección y los saltos temporales de esta 
evolución respondían a mi subjetividad y a un interés por suscitar 
curiosidad ante las imágenes que íbamos comentando: Man Ray, 
Moholy-Nagy, John Heartfield, Diane Arbus, Ana Mendieta, Helena 
Almeida, Joseph Kosuth, Andy Warhol, Cindy Sherman, Virxilio Viéitez, 
Andrea Costas… La temática suscitaba gran interés así que me lancé a 
la primera propuesta. Entre más de cien palabras3 que había recortado 
en pequeños papeles, cada alumno/a debía escoger una. A partir de 
ella, debían hacer escritura automática pensando en los significados 
que podría tener desde un punto de vista personal. Ese texto, sería la 
base sobre la que cada uno/a debía realizar una serie fotográfica (entre 
3-5 imágenes). Si lo consideraban necesario, podían acompañar la serie 
de un texto.  

 

  

 

                                                        
3 Las palabras escogidas eran abiertas para suscitar y rememorar situaciones o emociones asociadas a ellas: caja, ventana, puerta, 
cielo, volar, silencio, tiempo, verde, gris, mirar, agujero, tocar, ruina… 



 

Mariana Romero González. Caixa. Non poder 

 

La idea era crear un mosaico de palabras asociadas a vivencias, 
intentar trasladar a una imagen un pensamiento, una experiencia o 
sensación. Cada serie cobraría un sentido nuevo al verla dentro de un 
conjunto. Podríamos tener un diccionario de vidas. El trabajo individual, 
pasaba así a ser una pequeña parte fundamental de un trabajo 
colectivo, de un todo universal que, en este caso, permitía ver 
proyectada la intimidad sentimental de la sociedad a la que 
pertenecemos. Los cuadernos-retrato de cada alumno a partir de las 
palabras se interrelacionaron con todos los demás. Las imágenes se 
volvieron polisémicas, las palabras se tornaron historias visuales, 
creando un diálogo complejo, tanto como lo es nuestra relación con el 
entorno y lo somos nosotros. Cada serie fotográfica se convirtió en un 
autorretato en el que los universos, imaginarios, inquietudes y miradas 
personales, fueron saliendo. A medida que iba proyectando en el aula 
los trabajos que recibía, ellos/as fueron los primeros sorprendidos.  

 

En ningún momento juzgué la calidad técnica de los trabajos porque 
pretendía que perdiesen el miedo a la herramienta y se centraran en la 
experimentación jugando con la inmediatez que permitía el medio, 
aunque éste fuese precario. Valoré por tanto, su creatividad, el afán por 
descubrir los múltiples significados que tenía una palabra, la coherencia 
en la idea de serie, la capacidad narrativa, la mirada única. Aquí 
empezó la bitácora, el libro del viaje.  

 



 

Adhaly Zarauza Fernández. Ruina.  

Ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma. (F. Rabelais) 

  

 

 

Niebla 

 

La Niebla  que todos llevamos dentro 

esa que no nos deja ver el sol 

y que es fria y gris como la mañana 

de un marinero. 

Niebla mental 

Espesa Niebla ante Piaget 

cuando no quiero estudiar Piaget 

pero tengo que hacerlo. 

Niebla de color sin color 

que como el humo de un cigarro 

se respira.... 

Niebla es estar desenfocado.... 



 

 

 

Adela Fuentes Canosa. Niebla 

 

 

Animada por la respuesta y la sorpresa que suponía abrir cada nuevo 
mail, propuse las acciones artísticas como dinámica de trabajo. A 
algunas personas les costó enfrentarse a este tipo de proyectos por lo 
que suponen de implicación personal y desmarcarse de una pauta. Me 
di cuenta de esto por las preguntas que hacían enfocadas a intentar 
sistematizar la experiencia y definirla en un contexto convencional con 
pautas a seguir y respuestas cerradas. La experiencia en el CGAC me 
ha enseñado que todo cuestionamiento supone un avance para 
aprender aunque normalmente vinene precedido de un choque entre 
aquello que ya conoces y creías estable, y aquello que llega como un 
torrente dispuesto a convertirlo todo en incerteza.  

- La ciudad de nuestros pasos 

En la siguiente propuesta, busqué un punto en común para trabajar: la 
ciudad. Aunque no todos/as eran de Santiago, sí la vivían y conocían 
sobradamente su importancia histórica y su vertiente turística, la ciudad 
patrimonio de la humanidad… Tras la mirada introspectiva que supuso 
la experiencia anterior, la ciudad permitía la extrapolación al contexto 
urbano pero ¿cómo reflejar esa experiencia?. De nuevo, me encontré 
conversando con autores y artistas en mi mesa de trabajo: 

¿Qué buscar en la ciudad? 

No me interesa expresar un juicio sobre la arquitectura con la fotografía. 
No es importante que una ciudad sea bonita o fea, o que la arquitectura 



sea de calidad o mediocre: me interesan la convivencia y el escenario 
existencial de los seres humanos.  

La ciudad está llena de contradicciones que la fotografía separa y aísla. 
(Basilico, 2008) 

 

 

Sobre los espacios y pliegues de la ciudad:  

Las transformaciones, los deshechos y la ausencia de control han 
producido un sistema de espacios vacíos (el mar del archipiélago) que 
pueden ser recorridos caminando a la deriva, (…) un espacio nómada 
ramificado  como un sistema de veredas urbanas que parece haber 
surgido como producto de la entropía de la ciudad, como uno de los 
“futuros abandonados” descritos por Robert Smithson. Entre los 
pliegues de la ciudad han crecido espacios de tránsito, territorios en 
constante transformación a lo largo del tiempo. (Careri, 2002:24) 

 

 

 

La deriva, los paseos, el tiempo... 

El cambio repentino de ambientes en una misma calle en el espacio de 
unos metros; la clara división de una ciudad en zonas de distintas 
atmósferas psíquicas; la línea de más fuerte pendiente – sin relación 
con el desnivel del terreno - que deben seguir los paseos sin propósito; 
el carácter de atracción o repulsión de ciertos espacios: todo ello parece 
ser ignorado. (Debord, 1955) 

 



 

 

Me interesaban sus geografías personales, sus recorridos, los reflejos 
que veían al pasar ante un escaparate, los sonidos de las calles, sus 
patrimonios personales frente a las imágenes icónicas-postales de la 
ciudad histórica –que muchas veces eran también asumidas como 
propias y, por supuesto, formaban parte de nuestros universos–.  

 

Artistas como Magritte, de Chirico, Gabriele Basilico, Alexander Apostol, 
Banksy, Frank Thiel, Georges Rousse, James Cassebere… nos 
ayudaron a ver múltiples valores de lo urbano y el espacio pero también 
todos los elementos que conforman el lenguaje visual.  

 

 

 

 



En esta propuesta, trabajaron en varios grupos, compartiendo recorridos 
y discutiendo sus elecciones. De todas las fotografías realizadas 
seleccionaron una por alumno/a y todas fueron imprimidas en formato 
postal. El proceso de creación se fue complicando hasta que finalmente 
realizamos una instalación en el hall de entrada de la facultad donde 
ubicamos un postalero con 400 copias. Incluso para quienes hemos 
recorrido la mayoría de las calles de Santiago, bajo otros puntos de vista 
eran lugares nuevos.  Cualuier persona en la facultad podía coger las 
“postales” que quisiera y enviarlas a su vez a otras personas, 
haciéndolas viajar a otros lugares, llevándose una fracción congelada de 
nuestros lugares y nuestras miradas.   

 

Juana Torres. Acción del postalero. Facultad Cienciad de la Educación, USC. Mayo, 
2010 

 

El cuaderno se abrió, se desplegó y se convirtió en Arte-Postal. La 
ciudad que compartimos se nos presentó poliédrica, llena de escondites, 
de matices y de vidas. Durante estas experiencias, así como con el 
resto de los proyectos (en torno a los objetos y su capacidad simbólica o 
los cortometrajes con los que acabamos el curso) comprendí lo que 
podía ser la A/R/Tography, artista-investigador-docente, un 
planteamiento que implica trabajar a través de proyectos artísticos, de 
procesos que se van transformando con cada acción y/o decisión que 
se toma de forma compartida. Procesos que implican compartir la 
responsabilidad del aprendizaje.  

 

La experiencia y miradas personales fueron el engranaje que dio sentido 
al cuaderno expandido en que se convirtió la materia. Por eso este 
relato ha salido así, sin respuestas, desde el oasis que supuso vivir en 
las imágenes y las palabras. 



*Las imágenes que ilustran este texto son trabajos realizados por los 
alumnos de la materia de Iniciación al lenguaje audiovisual (1ª curso de 
Magisterio, Especialidad Educación infantil y Educación Musical, 2009-
2010, Facultad. Ciencias de la Educación,  Universidad de Santiago). 
Las pertenecientes a La serie de las palabras tienen autoría individual, 
las que ilustran La ciudad de nuestros pasos tienen autoría colectiva al 
ser trabajos realizados en grupo. 

In-clusiones 

A nivel artístico, educativo y personal, el cuaderno de viaje que 
planteamos es una historia estética, gráfica, textual, sonora, multimedia, 
sensible… de experiencias, capacidades y logros. Desde el punto de 
vista de la persona que lo transita y lo habita, el cuaderno refleja cómo 
se va produciendo desde dentro nuestro proceso de aprendizaje y 
enseñanza en el campo de la creación artística.  

La característica principal es la reflexión constante y la vertiente 
procesual: la forma en que cada alumno/a dialoga con los problemas, 
los temas, los recursos, las decisiones que ha de tomar en cada uno de 
sus proyectos y cómo localiza y supera las trabas para seguir 
aprendiendo. 

Al ser una obra en construcción –un libro de artista que parte de la 
reflexión personal sobre el arte y la educación– puede ser usado como 
una herramienta de evaluación de un proceso y permite conocer, 
compreder o incidir sobre él ya que en este camino personal de 
aprendizaje se incluyen todos aquellos aspectos que lo hacen visible. 
Para ello, el/la alumno/a puede recopilar y utilizar todos los recursos que 
considere necesarios y le ayuden a reflexionar sobre su trayectoria 
(escritos, fotografías, objetos, dibujos, bocetos, audio, vídeo, páginas 
web…).  

¿Qué esperas del curso?, ¿qué conoces?, ¿qué esperas aprender? son 
cuestiones de las que se puede partir pero es el/al alumno/a quien 
decide cómo organiza en el cuaderno sus reflexiones. Reflexiones que 
se realizan en diferentes tiempos y a lo largo de proyectos sin perder de 
vista en ningún momento, el lenguaje visual que está transmitiendo. 
Cada decisión – el tipo de letra, los colores que emplean, los papeles, la 
composición de las páginas, la estructura global del protafolio, el lugar 
que ocupa cada elemento… toda habla de nosotros mismos. 

El cuaderno o protafolio no es un fin en si mismo, sino que representa 
una EVOLUCIÓN y el gran reto de un buen diseño consiste en ser 
capaz de plasmar, evaluar y valorar  tanto los puntos fuertes de esta 
andadura como aquellos más débiles. Si podemos detectarlos en 
nuestra trayectoria personal y crear una obra abierta, un work in 



progress, a partir de ellos, necesariamente estaremos en condiciones de 
ayudar a mejorar el sistema educativo (Spears en Linton, 2000: 26) 

Un portafolio es, en muchos aspectos, como una ventana que se 
abre, no sólo ante el trabajo del estudiante, sino ante su manera 
de pensar. La presentación del material y el análisis e 
interpretación del interés puesto en la creación de cada 
elemento, daría lugar a volúmenes enteros sobre el carácter de 
la persona que ha compaginado todo el material. (Roger Spears, 
Professor del Architecture School of Design) 

Pero lo más importante para nosotras, es hacer visibles nuestros relatos 
y, a través de ellas, los de otras personas, es contar lo invisible, y ahí 
reside la gran capacidad del arte: en dar voz, palabras, color… al 
silencio. 

Poderiamos falar de tres tipos de viaxes, por unha banda os mecànicos 
(pensemos nun aviòn, nun tren...); por outra os imposibles (relatos do 
corte fantàstico as entrañas do inferno,...) e os mentais, a mellor viaxe 
sen lugar a dùbidas, cara o noso interior. Obxectos da nosa infancia, 
fotos, cartas con remites de persoas que nos ensinaron moitas 
cousas,....un presente que se segue construindo pouco a pouco. O 
caderno è unha especie de billete para esta viaxe que acabamos de 
describir, non o podemos atopar en ningunha axencia, nen reservar 
praza en primeira...o ùnico que  precisamos è un respeto e unha 
valentìa para enfrentarnos a complexa è difìcil tarefa de falar con nos 
mesmos, de pensar en voz alta. (Uxia, alumna del curso Dime – diseño 
de materiales multimedia educativos) 
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RESUMO  As instituições de Ensino Superior em Portugal enfrentam hoje desafios 

inigualáveis. Conscientes da mudança, na generalidade, estas instituições têm 
vindo a apresentar iniciativas reformadoras, contemplando nos seus planos 
estratégicos novas molduras de funcionamento, onde ao e-learning e/ou b-
learning é reconhecido lugar. No entanto, muitos professores têm resistido a 
estas modalidades, porque suspeitam que esta impõe uma experiência de 



aprendizagem empobrecida, baseada apenas na distribuição de conteúdos 
através de uma plataforma de aprendizagem e oferecendo pouca diversidade 
em termos de estratégias de ensino-aprendizagem. Para ultrapassar estas 
ideias preconcebidas, é necessário que se utilizem modelos que incorporem 
processos de desconstrução que promovam “verdadeiros” ambientes de 
aprendizagem colaborativos e construtivistas. 

 
O trabalho cujo plano geral agora apresentamos visa, pois, conhecer a 
operatividade de alguns modelos em blended learning (e.g., Comumunity of 
Inquiry de Garrison et al, 2000; E-moderating de Salmon, 2000), analisando as 
perspectivas e as percepções dos estudantes de um curso de Mestrado em 
Ensino de Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, 
relativamente ao impacto de novos cenários de aprendizagem, na criação de 
comunidades (virtuais) de aprendizagem. 

A componente empírica da investigação, segue um procedimento de orientação 

quantitativa decorrente do plano desenhado, quasi-experimental, pelo facto de 

tomarmos como participantes do nosso estudo estudantes já constituídos 

formalmente em turmas, sem aleatorização, mas considerando como tratamento 

estatisticamente analisável, a introdução de modelos e metodologias de ensino-

aprendizagem, cujos efeitos pretendemos conhecer e sistematizar. 

 
Palavras-chave: Ensino Superior, b-learning, comunidades de 

aprendizagem. 
 
Abstract: The institutions of Superior Education in Portugal face uneven 
challenges today. Conscientious of the change, in the generality, this institutions 
have come to present reforming initiatives, contemplating in its calculated plans 
new conduct of functioning, where  e-learning and/or b-learning is known as a 
familiar position. However, many teachers have resisted to these modalities, 
because they suspect that they impose an experience of inferior quality learning, 
based only in the distribution of contents through a learning platform and 
offering little diversity in terms of teach-learning strategies. To go beyond these 
fixed ideas, it is necessary that the models used integrate deconstruction 
processes that promote two-way constructivist environments of “true” learning. 

The investigation whose general plan we now present aims, therefore, to know 
the operability of some models in “blended learning” (e.g., Comumunity of 
Inquiry de Garrison et al, 2000; E-moderating de Salmon, 2000), analyzing the 
perspectives and the perceptions of Visual Arts students, relatively to the impact 
of new scenes of learning, in the creation of (virtual) communities of learning. 
The empirical component of the investigation, follows a procedure of 
recurrently quantitative orientation of the drawn, nearly experimental plan, the 
fact is, that we take as formal contestants, in our study, students already in 
participant groups, without randomization, but considering as analyzable 
statistical treatment, the introduction of models and methodologies of teach-
learning, whose effect we intend to know and systemize.   



the capacities of the pupils, being brainstormed to them values and 
valuing the question of knowing to be. 
 

 
TEXTO  1. INTRODUÇÃO 
 

As instituições de Ensino Superior em Portugal enfrentam hoje desafios 

inigualáveis e inevitáveis para a sua sustentabilidade. O reconhecimento da 

necessidade de redefinir o lugar da pedagogia no ensino superior motivado, 

sobretudo, pelo Processo de Bolonha tem conduzido à emergência de 

movimentos institucionais de mudança. Com efeito, uma das alterações 

anunciadas pelo Processo de Bolonha reporta-se directamente à questão da 

mudança de paradigma de ensino. No Decreto-Lei n.º 74 de 2006, de 24 de 

Março, pode ler-se que a questão central no Processo de Bolonha é o da 

mudança de paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição 

de conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento de 

competências (...). Identificar as competências, desenvolver as metodologias 

adequadas à sua concretização, colocar o novo modelo de ensino em prática, 

são os desafios com que se confrontam as instituições de ensino superior. 

(Diário da República, I Série-A, n.º 60, pp. 2243-2244). 

Perante este desafio o recurso ao e-learning, representado habitualmente como 

“a educação e a formação na World Wide Web” (Keegan, 2002, p. 10) pode, 

efectivamente, constituir-se como uma oferta resolutiva, respondendo a 

questões de intervenção. Freire (2008) afirma: “Web 2.0 could facilitate a 

change of paradigm in learning; from a top-down system focused in teachers 

and established knowledge to a networked approach where teachers should 

change their roles to become coaches and facilitators of the learning process” 

(p. 1). Partindo do pressuposto que a aplicação de uma pedagogia emancipatória 

e diferenciada (Vieira, 2005) suportada por sistemas de gestão de aprendizagem 

(LMS) é uma estratégia por excelência para enfrentar os desafios da sociedade 

de informação e do conhecimento (Rosenberg, 2001; Masie, 2006) e que a 

adopção das tecnologias contemporâneas na educação, tal como é reconhecido 

pelo MCTES, quando aponta a importância da educação a distância (artigo 8º) 

como forma de promover a dimensão europeia no ensino superior, permitem 

responder a alguns destes desafios (pedagógicos). É, pois, fundamental que a 

cultura do ensino superior opere mudanças, e ao novo racional faça 

corresponder práticas adaptativas, fiéis a um modelo replicável, que permita 

efectivar produtos pedagógicos diferenciados, (inter)activos, de sucesso e 

extensivos à vida das pessoas e das instituições, além das fronteiras geográficas, 



do tempo presente e fragmentação das áreas de conhecimento, tecnologias e 

artes … Operar mudanças nesta direcção requer, no entanto, uma reconstrução 

da profissionalidade docente e uma compreensibilidade ajustada da docência, 

tutoria ou acompanhamento formativo. A inovação permitirá, em larga medida,, 

o diálogo e a co-participação sobre questões da pedagogia, desenvolvendo o que 

na literatura anglo-saxónica tem vindo a ganhar impacto e a ser designado como 

scholarship of teaching and learning (Shulman, 2000) ou por “comunidades de 

aprendizagem” (McMillan  e  Chavis, 1986; Senge, 1990). É, pois, importante 

que todos os protagonistas na educação superior dominem competências como 

trabalho em equipa, gestão de recursos, e mantenham aberto o diálogo acerca da 

qualidade, em detrimento do individualismo, e privilégio de uma cultura de 

colegialidade e inter-ajuda na resolução de problemas pedagógicos (Vieira, 

2008; Vieira et al., 2008).  

Conscientes da mudança, na generalidade, as instituições de Ensino Superior em 

Portugal têm vindo a apresentar iniciativas reformadoras, contemplando nos 

seus planos estratégicos novas molduras e esquemas de funcionamento, onde ao 

de e-learning e/ou de b-learning é reconhecido lugar. Mas na realidade, poucas 

são, ainda, aquelas que efectivamente promovem alternativas reais de 

aprendizagem baseadas em LMS. Com efeito, temos constatado, nos diferentes 

contextos onde temos desenvolvido a nossa actividade profissional, que, em 

grande parte, estas iniciativas tendem a replicar as políticas até agora vigentes, 

havendo exemplos do uso dos novos ambientes como uma nova envolvente ou 

factor de atracção, porém, mantendo as práticas usuais de ensino. O exemplo da 

transposição dos conteúdos programáticos, de suporte em papel ou oral, para 

domínios informáticos de ambientes virtuais de ensino online ilustra esta 

tendência para convergir para o “tradicional”. Traduz, igualmente, a 

fragmentação dos saberes, a reestruturação do papel do professor a tutor distante 

que, muitas vezes, apenas apresenta a proposta de trabalho sem ter dado lugar à 

participação na sua concepção e desenvolvimento do projecto subjacente. As 

“plataformas” são, por vezes, usadas como repositórios de informação onde se 

oferece material didáctico aos alunos e recepcionam tarefas cumpridas ou 

actividades preenchidas online para maior conforto e ilusória modernização. 

Perante esta constatação, compreende-se a necessidade do b-learning ser 

percepcionado nas oportunidades que cria para a configuração de comunidades 

de aprendizagem, já que estas fornecem uma infra-estrutura de aprendizagem 

acessível a todos, chamando a atenção para a natureza relacional da cognição 



humana e para o papel crucial do contexto na aprendizagem, ao promoverem o 

desenvolvimento de competências horizontais e transversais e a construção 

social do conhecimento dos estudantes (Anderson, 2007). 

Estudos centrados na experiência do estudante, nomeadamente em factores de 

(in) sucesso académico ou processos de integração académica em Portugal 

(Tavares, 2000; Santos, 2001; Tavares e Silva, 2001) têm lançado alguma luz 

sobre o que significa aprender no ensino superior, mas dão-nos pouca 

informação acerca do papel que os ambientes virtuais de aprendizagem, 

suportados por LMS (Learning Management Systems), desempenham na criação 

de comunidades virtuais de prática e de aprendizagem. 

A investigação cujo plano geral agora apresentamos visa, pois, melhor conhecer 

a operatividade de alguns modelos em blended learning, no ensino das Artes 

Visuais, (e.g., Construtivist Learning Environments de Jonassen, 1999; 

Comumunity of Inquiry de Garrison et al, 2000; E-moderating de Salmon, 

2000), analisando as perspectivas e as percepções de estudantes desta área 

científica, relativamente ao impacto de novos cenários de aprendizagem, na 

criação de comunidades (virtuais) de aprendizagem. Para tal, pretendemos 

explorar relações possíveis entre uma modalidade de ensino presencial, que 

privilegie uma relação pedagógica no que de mais valioso possa manter, em 

termos de elementos essenciais para um ambiente de aprendizagem 

colaborativa, construtivista, e uma outra modalidade de ensino online, que 

proporcione a criação de comunidades virtuais de aprendizagem e de 

investigação. 

2. NOVOS CENÁRIOS E MODELOS DE APRENDIZAGEM EM 

AMBIENTES VIRTUAIS  

A evolução tecnológica e o advento da Internet propiciaram o surgimento de 

uma sociedade digital marcada por mudanças acentuadas na economia e no 

mercado de trabalho, impulsionando o nascimento de novos paradigmas, 

modelos, processos de comunicação educacional e novos cenários de 

aprendizagem (Babin, 1993). Com efeito, a relação entre a tecnologia e a 

pedagogia mudou substancialmente o paradigma a que estávamos habituados, 

quebrando com a tradição de um ensino baseado num “manual recomendado”, 

na dominância do professor como “fonte de saber”e na observância rígida de 

um curriculum pré-determinado. Nos últimos anos a necessidade de reestruturar 

o ensino superior e de fazer a “reengenharia” das instituições politécnicas e 



universitárias, face às mudanças preconizadas pelo Processo de Bolonha, 

tornou-se um imperativo e parece acompanhar a percepção de que a aplicação 

de tecnologias digitais começa a traduzir-se em resultados efectivos e globais. 

Estes resultados não se limitam a meras situações experimentais, existem 

tendências e vias de progresso evidentes, na medida em que o controlo da 

aprendizagem passou do professor para o estudante, os materiais impressos 

partilham o lugar com os materiais multimédia e a informação passou a estar 

disponível online em vez de offline. E, talvez, o mais importante, os estudantes 

deixaram de ser simples utilizadores e passaram também a ser autores e 

produtores de documentos multimédia. Actividades como a produção de 

apresentações multimédia sites na Web constituem, actualmente, operações 

simples e acessíveis, como testemunham os inúmeros blogs pessoais e sites 

como o YouTube. 

No entanto, e não desprezando as vantagens oferecidas pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), parece existir uma ênfase exagerada nas 

características técnicas dos recursos multimédia, em detrimento dos processos 

de comunicação e interacção e das necessidades individuais de cada estudante. 

Com esta atitude simplista faz-se passar o objecto de aprendizagem multimédia 

como uma panaceia para os males do ensino mais convencional. Na realidade, 

muitos sites da Web, com conteúdos ricos em multimédia, não oferecem uma 

comunicação eficaz e são deficientes como instrumentos de aprendizagem. Por 

outro lado, as variáveis intrínsecas do perfil cognitivo do estudante são muitas 

vezes ignoradas em face da adopção rápida de modernas tecnologias de 

informação e comunicação. Contudo, num ambiente de aprendizagem, quer seja 

virtual ou presencial, os conteúdos e os documentos que o mediatizam são 

apenas um dos elementos a ter em consideração. Para criar reais ambientes de 

aprendizagem construtivistas e abertos onde se promova o pensamento crítico e 

onde se apresentem múltiplas perspectivas, é necessário considerar as variáveis 

relativas às circunstâncias socio-psicológicas em que a aprendizagem tem lugar 

(Bates, 2000). Em primeiro lugar, devemos ter em conta os aspectos cognitivos 

relacionados com a modelação e o mapeamento cognitivo do aprendente e o seu 

estilo de aprendizagem, pois como sabemos, as pessoas percebem e processam a 

informação de modos muitos diferentes. O reconhecimento da existência de 

formas diferentes de aprender, condicionadas pelas diferentes formas de 

perceber e processar informação, deve, pois, reflectir-se no desenho dos 

ambientes e experiências de aprendizagem e também na concepção e 



desenvolvimentos de e-conteúdos (Hartman, 1995). Em segundo, devemos 

considerar os aspectos afectivos, relacionados com a motivação, a satisfação, a 

imaginação e criatividade; e, por fim, as questões relacionais, como o 

desenvolvimento de comunidades de aprendizagem colaborativa e cooperativa. 

É muito importante cimentar relações sócio-comunicativas ou sócio-educativas 

eficazes, uma vez que estas são o suporte da componente afectiva que deve 

existir na aprendizagem. Com efeito, as comunidades de prática e de 

aprendizagem, parecem estar a modificar as estruturas institucionalizadas de 

criação e disseminação de conhecimento, surgindo como um complemento às 

formas pré-existentes de criação de conhecimento e de aprendizagem 

organizacional.  

Partindo de uma visão da aprendizagem que concebe o envolvimento em 

práticas sociais como o principal processo de construção do conhecimento, 

consideramos as comunidades que os indivíduos constroem e às quais 

pertencem ao, longo das suas vidas como unidades básicas de análise do 

processo de criação do conhecimento. Entendemos que esta concepção sustenta 

a visão de que os indivíduos aprendem quando integrados em comunidades nas 

quais o conhecimento é construído através da interacção (no âmbito de 

actividades colaborativas de intercâmbio social e de auto-descoberta) do 

discurso, da acção e da negociação.  

Estas comunidades são uma importante alternativa à aprendizagem e aos 

contextos organizacionais tradicionais e, ao serem suportadas pelas tecnologias, 

tornaram-se mais tangíveis hoje do que há uma década. Elas representam 

ambientes intelectuais, culturais, sociais e psicológicos que facilitam e 

sustentam a aprendizagem, enquanto promovem a interacção, a colaboração e o 

desenvolvimento de um sentimento de pertença dos seus membros.  

É deste modo que as comunidades emergem como uma alternativa aos 

ambientes tradicionais de aprendizagem enquanto grupos descentralizados de 

indivíduos que se auto-organizam em torno de células funcionais e estáveis com 

o objectivo de se apoiarem no desenvolvimento de actividades de aprendizagem 

construtivistas. Tendo estas comunidades, o grupo como núcleo, torna-se 

possível construir quer identidades partilhadas, quer o próprio contexto social 

que sustenta essa partilha (Brown e Duguid, 2000). Estas comunidades 

fornecem diferentes formas de aprender através de actividades colaborativas. De 

facto, a colaboração pode ser considerada como a pedra basilar das 



comunidades de aprendizagem na medida em que promove a construção social 

do conhecimento através da interacção.  

Este modelo de trabalho colaborativo tem por base um dialogo reflexivo que se 

desenvolve em torno de elocuções específicas dedicadas a interesses 

particulares dos indivíduos em interacção particular, resultando da inquiry 

colectiva promovida pela comunidade. Neste contexto se aceitarmos que os 

ambientes virtuais são ferramentas inovadoras para a criação de comunidades de 

aprendizagem, e que as ferramentas psicológicas influenciam  profundamente a 

nossa visão do mundo, então é crucial reconhecer a necessidade de uma nova 

perspectiva na criação de contextos de aprendizagem (Afonso e Figueiredo, 

2000) e reconhecer a necessidade do processo ser sustentado por modelos 

pedagógicos colaborativos, construtivistas e de aprendizagem pela descoberta 

que permitam ligar vários estilos de aprendizagem. 

Nesse sentido, temos assistido, nos últimos anos, à emergência de vários 

modelos de aprendizagem em ambientes virtuais relacionados com o 

desenvolvimento de comunidades de prática e de aprendizagem e com a 

resolução de problemas, que têm procurado responder a estas preocupações e 

que têm permitido uma reflexão acerca das “novas” funções que os professores 

e os estudantes são chamados a desempenhar nos novos ambientes de 

aprendizagem. Entre os modelos existentes destacamos os modelos de 

comunidades de investigação (Garrison et al, 2000; Garrison e Anderson, 

2005), de e-moderação (Salmon, 2000) relacionados com o desenvolvimento de 

comunidades de aprendizagem e os processos de aprendizagem no seio destas, e 

os modelos de aprendizagem pela resolução de problemas de Jonassen (1999) 

designado de CLE- Construtivist Learning Environments e o Modelo Múltiplas 

Perspectivas para estruturar Objectos de Aprendizagem (MPOA). 

O primeiro modelo elaborado por Randy Garrison, Terry Anderson e Walter 

Archer para o ensino online (2000) e, posteriormente desenvolvido por Garrison 

e Anderson (2005) designado Community of Inquiry, é geralmente considerado 

como uma das propostas mais completas e integradas, no que se refere ao papel 

do professor neste contexto de ensino. É um modelo que assenta em três 

dimensões de base: a dimensão cognitiva, social e docente. A presença 

cognitiva, segundo Garrison e Anderson (2005) corresponde ao que os 

estudantes podem construir e confirmar o significado a partir de uma reflexão 

sustentada e do discurso crítico. A presença social corresponde à capacidade dos 



membros de uma comunidades se projectarem socialmente e emocionalmente 

através do meio de comunicação em uso. E a presença de ensino é definida 

também pelos autores como sendo a direcção, o design, a facilitação da 

presença cognitiva e da presença social no sentido da realização dos resultados 

de aprendizagem significativos (Garrison e Anderson, 2005). A existência 

destes elementos e das suas inter-relações são cruciais para o sucesso das 

experiências educativas. Para Garrison e Anderson (2005) o modelo assenta 

numa perspectiva construtivista da aprendizagem e, a construção do 

conhecimento individual deve-se, em grande medida, ao ambiente social. Ou 

seja, um ambiente que favoreça uma diversidade de perspectivas pode promover 

a investigação, a crítica e a criatividade.  

Por sua vez, o modelo desenvolvido por Gilly Salmon (2000) apelidado de 

modelo e-moderating, é baseado em cinco níveis ou etapas, que orientam a 

actividade do professor- moderador no trabalho com os estudantes, para 

conseguir a construção de comunidades virtuais de aprendizagem. Esta é uma 

das propostas mais estruturadas para o desenvolvimento de comunidades de 

aprendizagem, onde a contribuição de cada estudante, tem o seu próprio 

significado, e a função do professor (e-moderador) é uma função estruturante de 

base. É, na essência, um modelo que assenta na actividade do e-moderador e 

visa a independência do estudante, no trabalho com os outros elementos do 

grupo.  Ainda, segundo a autora, para que o processo de aprendizagem online 

tenha êxito, os estudantes necessitam de apoio mediante um processo 

estruturado de desenvolvimento. Esse apoio assenta em cinco etapas que 

conduzem progressivamente, os participantes, a uma maior autonomia na 

aprendizagem. 

O modelo desenvolvido por Jonassen (1999) para o desenho de ambientes de 

aprendizagem construtivista, designado de CLE- Construtivist Learning 

Environments, é um modelo composto por dois blocos agrupados em métodos e 

actividades pedagógicas. Os métodos incluem a identificação do problema, 

questão ou projecto, o fornecimento de exemplos de casos análogos e de 

recursos de informação que apoiam a compreensão do problema e sugerem 

possíveis soluções, o fornecimento de ferramentas cognitivas que ajudam os 

alunos a interpretar e manipular os aspectos essenciais do problema, o 

fornecimento de ferramentas de conversação e colaboração que permitem a 

negociação do significado do problema entre a comunidade de estudantes e, por 

último, o fornecimento de apoios a nível contextual e social. O objectivo do 



estudante é interpretar e resolver o problema ou completar o projecto. 

Relativamente às actividades pedagógicas, o modelo sugere a modelação, o 

treino e o suporte como estratégias importantes no apoio às actividades de 

aprendizagem realizadas pelos estudantes.  

Finalmente, o modelo Múltiplas Perspectivas para estruturar Objectos de 

Aprendizagem (MPOA) resultou do repto lançado por Wiley (2002), Ally 

(2004) e Nurmi e Jaakola (2006) sobre a necessidade dos objectos de 

aprendizagem serem estruturados de acordo com as teorias da aprendizagem. 

Este modelo baseia-se na Teoria da Flexibilidade Cognitiva, uma teoria de 

ensino e aprendizagem desenvolvida por Rand Spiro e seus colaboradores no 

final da década de oitenta, para solucionar as dificuldades que os alunos têm em 

transferir o conhecimento para novas situações (Spiro et al, 1988 e 1995). O 

modelo MPOA centra-se no processo de desconstrução. Em vez de se trabalhar 

com vários casos, o objecto de aprendizagem equivale a um caso.  

O objecto de aprendizagem estruturado de acordo com este modelo integra três 

componentes: o caso, as perspectivas e a desconstrução. Um caso pode ser uma 

obra de arte, um acontecimento histórico, a sequência de um filme ou 

documentário, um capítulo de um livro (Spiro e Jehng, 1990), podendo por isso 

assumir qualquer formato: texto, imagem, vídeo ou sequência áudio. O caso 

deve estar acessível na íntegra para o estudante o conhecer antes de iniciar o 

processo de análise. As perspectivas apresentam o enquadramento conceptual 

da análise da desconstrução. É importante que o estudante conheça os 

referenciais que o professor tenha subjacente a cada perspectiva, entendo-se por 

perspectiva uma teoria, um conceito que o professor considera pertinente para 

desconstruir o caso. A desconstrução constitui a essência da aprendizagem. 

Através do processo de desconstrução, o caso é decomposto em unidades mais 

pequenas de análise, os mini-casos e, em cada mini-caso é apresentado um 

comentário explicativo de como esta está presente no mini-caso. Sempre que o 

professor considere pertinente pode fornecer informação complementar que 

auxilie na compreensão do mini-caso, proporcionando ao estudante uma 

aprendizagem mais aprofundada. O estudante é depois incentivado a fazer uma 

reflexão no fórum do LMS e a consultar as referências bibliográficas 

relacionadas com as perspectivas. 

Entre as principais vantagens do modelo MPOA, estão a aplicação de uma 

teoria de aprendizagem que permite uma base pedagógica consistente, o 



desenvolvimento da flexibilidade cognitiva dos estudantes e o estímulo da 

prática de análise. 

Estes modelos que acabamos de descrever, resumidamente, são, pois, modelos 

que contrariam os sistemas de educação convencionais que se baseiam, 

fundamentalmente, na transmissão de conhecimentos. Ao colocarmos o 

estudante perante estes modelos estamos a apostar na activação das suas 

capacidades e isto passa, necessariamente, por uma forte identificação do 

estudante para com o objecto cognitivo ou o seu mediador. Para garantir a 

qualidade da aprendizagem é necessário ter em conta alguns factores, como a 

qualidade elevada dos conteúdos científicos, a criação dos processos 

interactivos correctos, um contexto de aprendizagem adequado e uma avaliação 

criteriosa dos resultados, devendo o estudante, por seu lado, deter os meios e a 

capacidade para planear o seu envolvimento e efectuar uma gestão activa do seu 

tempo de estudo e esforço de aprendizagem.  

3. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

O desenho metodológico deste trabalho, segue um procedimento de orientação 

quantitativa decorrente do plano desenhado, quasi-experimental, pelo facto de 

tomarmos como participantes do nosso estudo, estudantes do ensino superior da 

área científica de Artes Visuais4 (e.g. Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 

3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário), já constituídos 

formalmente em turmas, sem aleatorização, mas considerando como tratamento 

estatisticamente analisável, a introdução de modelos e metodologias de ensino-

aprendizagem em unidades curriculares desta área científica (e.g. Modelos de 

Educação Artística e Teoria e Didáctica das Teorias da Arte) cujos efeitos 

pretendemos conhecer e sistematizar, postulando um conjunto de variáveis-

critério, e estudando o seu impacto a partir de preditores relativos a 

características dos estudantes e da análise das tarefas com que se confrontam 

(e.g., estilo de aprendizagem, presença do professor, presença social, …).  

Para avaliar a eficácia destes modelos online utilizámos o Community of Inquiry 

Survey Instrument de Garrison (v14),  instrumento muito utilizado no contexto 
                                                        
4 Refira-se que o estudo agora apresentado, faz parte de um trabalho mais abrangente 
que inclui, para além de estudantes de cursos da área científica de Artes Visuais, 
estudantes de diferentes cursos do Ensino Superior Público e Privado com unidades 
curriculares das áreas das Ciências Sociais e Humanas, num total de cerca de 1000 
estudantes. De destacar ainda que este estudo teve o seu início em Setembro de 2009 e 
prevê-se que a divulgação dos resultados e conclusões seja realizada a partir de 
Fevereiro de 2012. 



das investigações sobre comunidades de aprendizagem. Depois de traduzido e 

administrado o instrumento, e realizado o estudo de adaptação do CISI, 

concluiu-se que esta versão do instrumento possui qualidades psicométricas 

satisfatórias para ser utilizado no contexto do ensino superior português. A 

análise da consistência interna dos três factores identificados- Presença 

Docente, Presença Social e Presença Cognitiva- revelou que se trata de um 

instrumento fidedigno. Através do estudo das correlações itens- escalas 

constatou-se, também, que todos os itens que compõem esta versão adaptada do 

CISI são pertinentes e contribuem para a análise da configuração de 

comunidades (virtuais) de aprendizagem. 

É de referir que, previamente a este procedimento de orientação quantitativa, os 

professores intervenientes neste trabalho foram submetidos a um programa de 

formação, orientado pelo investigador, sobre modelos de aprendizagem 

relacionados com o desenvolvimento de comunidades de aprendizagem e com a 

estruturação de e-conteúdos já que “even if teachers have an excellent record in 

conventional settings, it is difficult  to predict who will do well in online 

teaching” (Salmon, 2004, p.62). Este programa de formação revestiu-se de 

grande importância, porque como refere Salmon (2004, p.62): “the acquisition 

of e-moderating skills cannot be achieved vicariously by lecturers observing 

others online teachers or by looking at exemplary web sites. Enabling lecturers 

to use technology, means providing training that is motivating, attention 

gaining, relevant and confidence building”. 
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TEXTO O desafio que é lançado (para debate) consiste grandemente em saber da 
utilidade pedagógico-didáctica de ensinarmos de forma intensamente 
interdisciplinar termos, conceitos, conteúdos programático da área da 
educação / expressão musical através de elementos da comunicação não 
verbal, nomeadamente através do desenho ou da pintura. De certa forma 
definirmos e ajudarmos (plástica e visualmente) à compreensão dos alunos 
que se interessam e estudam todo o universo musical (quer sendo músicos de 
carreira quer sendo estudantes dos curso via ensino mas que no seu currículo 
se deparam com unidades curriculares de música ou de didáctica das 
expressões). A Didáctica das expressões, tal como o nome indica, versa sobre 
a relação absolutamente interdependente entre as expressões artísticas no 
domínio das artes e da educação. A relação interartes ou a interdependência 
entre artes, nesta temática em particular, assume claramente uma das 
expressões como ponto de partida e uma outra como ponto de chegada (uma 
nascente e uma foz onde o conceito desagua num mar de outras definições 
congéneres). Uma expressão funciona como acendalha de uma enorme 
fogueira relacional, interdisciplinar e em última instância transdisciplinar 
plenamente assumida em particular nas expressões artísticas.  

Portanto o desafio será perceber o que poderá ser verdadeiramente 
interdisciplinar e essencial e o que poderá ser verdadeiramente acessório 
nesta relação, mesmo que interdependente, pois há ciclos de estudo e de 
formação em que uma área assume uma maior relevância em relação às 
outras. Será que um projecto interdisciplinar terá na sua definição a mesma 
natureza que a definição do acorde em música, ou seja, só será 
verdadeiramente interdisciplinar se congregar mais que duas áreas artísticas? 
Esta relação é aleatória e imprevisível ou pode ser pré-determinada e 
orientada desde a sua origem? Será que a interdisciplinaridade ou 
interdependência das artes se circunscreve apenas às suas áreas de acção e 
intercepção, ou por natureza assume um papel grandemente aglutinador de 
áreas e de saberes transformando-se num ápice numa relação abrangente e 
profundamente transdisciplinar? 

Em suma, veremos a relação entre as relações, a dependência e a 
interdependência das mesmas. Aferiremos ainda se deveremos ou não visual e 
plasticamente, sempre que possível, demonstrar um conceito (neste caso 
musical) através de uma representação visual e encarar esta prática como 
auxílio directo na compreensão e na assimilação de conhecimento 
estrategicamente organizado no sentido de munir futuros comunicadores / 
professores com ferramentas básicas do domínio da comunicação não verbal 
fulcrais para uma plena articulação com a comunicação verbal. Ou seja, saber 
se a comunicação não verbal poderá (e deverá) reforçar o papel do 
comunicador / professor enquanto transmissor de conhecimento, 



independentemente do seu talento na área da comunicação em geral e da sua 
formação inicial em termos académicos.  

Apresentaremos uma dúzia de exemplos (conceitos e actividades) que na 
nossa prática, mesmo que não seja de todo preparado o momento e a 
oportunidade de assim proceder, pois surge naturalmente no decorrer de uma 
explicação de conteúdos de pendor teórico, que irão de certa forma, assim 
esperamos, espelhar a prática que desenvolvemos dentro do espectro 
didáctico desta temática: PINTAR A MÚSICA ou A COMUNICAÇÃO NÃO 
VERBAL NA APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS?  

Apresentaremos “plástica e visualmente” os seguintes conceitos (escolhidos 
por serem plasticamente os mais simples e de fácil compreensão para 
participantes com ou sem formação musical): CONCEITOS 1. Contraponto, 
2. Melodia; 3. Tons e semitons; 4. Acidentes musicais; 5. Período 
Maneirista; 6. Escalas ascendentes e descendentes; 7. Partitura (evolução 
plástica / estética); ACTIVIDADES: 8. Esculturas musicais; 9. Pintura de 
murais (temáticas musicais); 10. Museu do Instrumento e Brincar 
(reutilização de materiais); 11. Teatro Musical a partir de “Três músicos” de 
Picasso; 12. Outras actividades.  

 

TÍTULO         Educação Artística nos Museus 
Museus de arte como espaço de formação e experimentação 

 

AUTOR Jorge da Costa 
Centro de Arte Contemporânea Graça Morais - Bragança 

centro.arte@cm-braganca.pt 
 

RESUMO  A redacção desta comunicação centra-se na importância reconhecida 
dos museus de arte como espaços de formação artística e procura 
compreender a necessidade de estreitar fronteiras entre estes e a 
comunidade educativa. Como lugar privilegiado para o contacto directo 
com obras de arte, o museu é, hoje, capaz de proporcionar, em 
ambiente informal experiencias de fruição, aprendizagem e 
experimentação, complementares ao ensino em contexto de sala de 
aula.  
Em permanente transformação do seu papel na sociedade, os museus 
vêm dilatando a sua esfera de actuação, incorporando e diversificando 
acções capazes de contribuir para a formação dos seus públicos, 
repensando continuadamente as suas estratégias de actuação.  
Mais do que suportado por um enquadramento teórico formal, explana-
se aqui uma análise que tem por base o experienciado em contexto real. 
Avalia-se o papel do serviço educativo e a importância das visitas ao 
museu, dentro ou não do planificado para a disciplina. Analisa-se ainda 
a importância que a privilegiada posição de professor e educador é 
capaz de desencadear na aproximação efectiva entre a escola e o 
museu.  

   



  Palavras-chave:  

Museus de arte; educação e formação artística; relação escola/museu; o 
professor como mediador. 
 

TEXTO  É ponto consensual que os espaços museológicos potenciam a 
aprendizagem, estimulam a criatividade e a imaginação e, por isso, não 
deixam de se instituir como um sistema educativo paralelo e 
complementar no complexo processo que constitui a formação geral dos 
alunos. Se, nas suas especificidades, escola e museu são ambos 
lugares privilegiados de construção e partilha de conhecimento, quando 
conjugados, podem potenciar, no campo da educação artística, 
experiências e aprendizagem únicas.  
No entanto, o contributo que um museu pode dar à formação da mais 
representativa franja de público que constitui a comunidade educativa 
depende de uma pluralidade de factores, onde, quase sempre, o 
professor desempenha um papel central. 
 
A educação, em geral, e a artística, em particular, sobre a qual 
centramos inteiramente esta abordagem, não pode, de forma alguma, 
estar redutoramente confinada ao espaço da sala de aula. A experiência 
da observação e fruição directa da obra de arte, pela diversidade de 
estímulos que tem associados, constitui-se como a fonte mais 
importante de inspiração artística no processo educativo.  
Estamos efectivamente longe da concepção tradicional de museu que 
caracterizou os alvores da museologia. Confrontados “com crescentes 
desafios que questionam a sua forma de organização, a sua atitude 
perante a sociedade”5, os museus alteraram significativamente a sua 
“forma de olhar as colecções e a maneira de se darem a conhecer aos 
públicos”6, bem como o seu modo de pensar, as suas estratégias e o 
modo como comunicam. 
Contudo, para uma significativa percentagem de alunos e professores, a 
imagem do museu permanece ainda como “um lugar onde se guardam 
objectos antigos” ou um espaço de “sacralização da obra de arte” e 
onde quase nada é permitido.  
A maioria dos museus dispõe actualmente de um serviço educativo que 
procura desenvolver estratégias de formação e educação estética dos 
seus públicos, desmistificando esse conceito. No essencial, não andam 
muito longe de actividades capazes de facilitar a descodificação das 
mensagens associadas às obras de arte e ao seu discurso expositivo, 
conseguindo, desse modo, dar cumprimento aos objectivos 
pedagógicos e educacionais previamente definidos para cada 
exposição. Isto significa, na maioria dos casos, que as actividades que 
se desenvolvem dentro do espaço museológico assentem 
exclusivamente na exploração da colecção ou exposição.  
No entanto, se em muitos casos a tradicional visita ao espaço expositivo 
se afigura como a valência ou o recurso mais utilizado na mediação da 

                                                        
5 Vd, OLEIRO, Manuel Bairrão – Apresentação. In SEMEDO, Alice; LOPES, João 
Teixeira, coord. - Museus Discursos e Representações. Porto: Edições Afrontamento, 
2006, p. 9 
6 Ibidem 



aprendizagem, a educação artística no museu vai mais longe, vai muito 
além da mera tradução do olhar. 
Alunos e professores têm hoje à sua disposição programas educativos e 
actividades de qualidade que os museus dinamizam especificamente 
para esta franja de públicos, embora, na verdade, esses programas nem 
sempre surjam concertados com os programas educativos ou mesmo 
com os objectivos traçados para a disciplina. 
Os museus conhecem bem as vantagens quando os programas que 
realizam vão ao encontro dos currículos, pelo menos, quando são 
capazes de dar respostas a necessidades concretas sugeridas ou 
solicitadas previamente pelos professores, particularmente os da 
comunidade educativa em que este se insere. 
Escola e museu ficam seguramente a ganhar. Importa então saber que 
esforço tem vindo a ser realizado neste âmbito: Que acções têm 
produzido os museus no sentido de ajustarem os seus programas 
educacionais aos currículos escolares? Que solicitações, em concreto, 
são requeridas pelos professores? Que esforço têm realizado os 
professores no sentido de colaborarem com os museus na planificação 
dos seus programas educacionais? Que espaço de formação 
disponibiliza a escola para que a educação artística seja realizada fora 
de portas, nomeadamente através das vistas aos museus?  
Como espaço de educação artística, cabe ao museu ser um lugar de 
fruição e de contacto com obras de arte autênticas, um espaço de 
aprendizagem e de mediação, de participação, um espaço capaz de 
conjugar educação e lazer, capaz de proporcionar uma experiência 
estética que dificilmente poderia acontecer noutro lugar. 
No entanto, em todo este processo, o papel de promotor cabe 
essencialmente ao professor, pois é ele quem, num posição privilegiada, 
se constitui como elo de ligação entre a escola e o museu, entre o 
programa expositivo e o programa educativo a realizar, mas, acima de 
tudo, é ele quem aufere de uma posição capaz de avaliar o modo como 
os museus podem complementar a insuficiência artística a que a escola 
não consegue dar resposta. 
Dito de outra forma, quantas vezes acabam por ser ignoradas 
oportunidades em que todos sairiam a ganhar, porque não existe este 
diálogo ou não é feito esforço de nenhuma das partes para criar 
sinergias. 
 
Longe da mera função de repositório de obras de arte, os museus 
centram cada vez mais a atenção nos seus públicos e socorrem-se de 
uma multiplicidade de estratégias capazes de contribuir para a sua 
formação e fidelização. A visita guiada é uma delas, continuando a 
afirma-se como uma estratégia orientadora de maior recurso e repleta 
de pontos positivos, fundamentais à aprendizagem, à partilha e à 
discussão. Tendo em vista todo um conjunto de factores e de variáveis, 
é fácil entender que não existem estratégias ideais para se realizar “a 
melhor visita” a uma exposição ou a um museu. O enquadramento da 
visita, a motivação dos alunos, a sua prévia preparação ou não, o tempo 
disponibilizado, as expectativas, o número de alunos por grupo, os 
níveis etários ou as áreas de ensino são sempre variáveis tomadas em 
conta para que não fique comprometido o seu êxito.  
Em qualquer caso, a visita a um museu de arte não tem 
necessariamente de estar dependente ou afecta a um programa 
curricular, a uma preparação prévia e exaustiva daquilo que os alunos 
vão ver, ou mesmo fazê-la com a obrigatoriedade de responder, depois, 



a um fastidioso questionário ou relatório, pois qualquer que seja o seu 
enquadramento ou motivação “uma visita de estudo a um museu de arte 
promove o desenvolvimento do aluno”7 e, por isso, deverá ser sempre 
entendida e valorizada como experiência educativa. 
O prazer e o lúdico não podem ser dissociados da visita ao museu. A 
maioria dos alunos assume o preconceito de que os museus são 
espaços demasiado sérios e enfadonhos. Caberá aos museus, com a 
ajuda dos professores e educadores, e às estratégias por eles 
implementadas, interromper esta ideia. 
Pondo o enfoque numa participação mais activa e informal dos alunos, 
os museus têm vindo a diversificar os modos de actuação, 
apresentando alternativas ou adequando a visita aos múltiplos tipos de 
público.  
Os estudos de Kelvin Miller sugerem que os alunos não retém mais do 
que 10% do que ouvem, mas retêm 85% quando se associa o ver e o 
fazer. Neste campo têm vindo a realizar-se visitas sob a forma de jogo, 
efectuada em equipa, estimulando simultaneamente a dinâmica de 
grupo e a descoberta, sugerida por um roteiro orientador que desafia o 
aluno, não apenas a olhar e a ouvir, mas a “ver” e procurar a 
informação. A mesma estratégia vem sendo aplicada a visitas de 
crianças com os pais, que, sem negligenciar a aprendizagem e o lúdico, 
reforça simultaneamente o contacto familiar. 
A visita ao museu de arte não tem que ser exclusiva dos alunos que a 
estudam ou no âmbito da disciplina de Educação Visual, pois a arte na 
educação em geral “não é treinar artistas e desenhadores profissionais, 
mas sim formar cidadãos visualmente instruídos, esteticamente 
sensíveis”8, capazes de formularem os seus próprios juízos estéticos e 
até mesmo serem capazes de, individualmente, “dar expressão visual a 
ideias e sensações”9. 
Centrada no aluno, que deverá ter, o quanto possível, papel activo no 
processo (no antes, no durante e no depois), cabe, afinal, ao professor 
despoletar todos os meios para que a visita efectivamente se realize. 
Significa isto, na prática, que a comunidade educativa, do pré-escolar ao 
ensino superior, visitará o museu se e quando o professor tomar a 
iniciativa. 
Numa continuada mudança de paradigma, que a experiência e a 
reflexão em torno da imagem e do papel dos museus na sociedade vêm 
fomentando, abrem-se consequentemente outros territórios, como o da 
experimentação. 
As oficinas de prática artística, nas suas múltiplas linguagens e técnicas, 
o encontro com artistas e críticos de arte, o conhecer e participar no 
processo de montagem de uma exposição, conhecer os bastidores de 
um museu, são algumas das formas possíveis, e que atestam a ideia do 
museu como um local ideal para motivar os alunos a gostar de arte.  
Fazer do espaço expositivo a sala de aula, ou trazer a sala de aula para 
o museu, experimentar técnicas, materiais e tintagens, facilitando a 
oportunidade de práticas que na escola não seriam possíveis é outro 
dos esforços realizados, hoje, por alguns museus, que procuram 

                                                        
7 Vd. ALMEIDA, António – Visitas de Estudo. Concepções e Eficácia na 
Aprendizagem. Lisboa: Livros Horizonte, 1989 
8 Vd. ZELLER, Terry – Museums and the Goals of Art Education. Art Education, 1987, 
p.50 
9 Ibidem 



colmatar ou, pelo menos, atenuar algumas das necessidades da 
comunidade educativa. Mas dar respostas concretas a essas 
necessidades terá de partir do professor, uma vez mais elo vital de 
ligação entre as duas instituições. Quem melhor do que ele conhece as 
necessidades dos seus alunos e da sua escola, quem melhor pode 
desafiar os museus a serem capazes de, neste âmbito, responder 
positivamente às necessidades da sua comunidade escolar? É 
fundamental que os professores conheçam bem os seus museus, se 
envolvam nesta motivação e proponham iniciativas.  
Cabe, ainda, certamente ao museu ser um espaço dinamizador e 
impulsionador de projectos artísticos de qualidade, fora de portas. 
Exemplo perfeitamente acabado constituiu o desafio lançado pela 
APECV na sua última edição do concurso de expressão plástica “À 
descoberta das nossas raízes com Graça Morais”, ao envolver no 
mesmo projecto a comunidade educativa de um país, uma artista e um 
museu.  
 
Conscientes de que o dinâmico processo da educação artística sai 
fortalecido na estreita ligação entre escola e museu, compete a todos 
desencadear processos capazes de explorar o potencial individual que 
cada instituição encerra, materializando-o em enriquecimento cultural. 
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TÍTULO          Comparangoleiros: Intercâmbio Cultural 

 

AUTOR Ariclaudio Francisco da Silva   



 

RESUMO  Este projecto surgiu do desafio lançado pelo Professor Ariclaudio,  de 
uma escola da periferia do estado de São Paulo, procurando realizar um 
intercâmbio cultural e troca de experiências artísticas  entre  alunos de 
escolas Portuguesas e Brasileiras.  Surgiu apossibilidade de incluir o 
projecto num outro intercâmbiojá iniciado em 2009 pela  APECV ( 
Portugal) e Lat-Insea ( Letónia) e assimalargar o intercâmbio a 3 países 
( Letónia, Portugal e Brasil) e 3 artistas ( Ângelo de Sousa, Boris 
Berzins, Hélio Oiticica) 

 

Pretendeu-se com este projecto desenvolver competências artísticas 
dos alunos, dar a conhecer as obras de artistas plásticos 
contemporâneos dos três países e valorizar a interculturalidade. Foram  
também objectivos do projecto promover o gosto pela arte como forma 
de intervenção, intervir na comunidade e possibilitar aos alunos a 
experiência de organizar, coordenar e implementar um projecto 
artístico. O desenvolvimento da auto-estima dos alunos, bem como a 
valorização dos seus desempenhos foram  pontos transversais às 
diferentes etapas do projecto  que se realizou na Escola Preste Maia 
em  S.Paulo  Brasil ; no agrupamento de Escolas de Mira, no Centro 
Social de Azurara, na Escola Secundária Alves Martins, em Portugal  e 
na Escola de Música Pardaugavas em Riga, na Letónia. 

 

Blogue do Brasil:http://ariartesprestesmaia.blogspot.com/ 

Blogue de Portugal: http://intercambioparangoles.blogspot.com/ 

 

 

TÍTULO INTERCÂMBIO “Art Exchange” Colômbia-EUA-Malásia-Portugal 

AUTORES  Espaço Iris - Educacao pela Arte - Manuela Prata e Fernanda Santos 

RESUMO  INTERCÂMBIO “Art Exchange” Colômbia-EUA-Malásia-Portugal Este 

projecto foi idealizado pela Prof. Carol Goff, dos USA. Foi aberto o convite 

a outros professores de outras nacionalidades para participarem neste 

intercâmbio cultural através da Arte. Aderiram a este convite os países: 

Colômbia, Malásia e Portugal através do Espaço Iris, Profs. Manuela Prata e 

Fernanda Santos. Estão assim em intercâmbio 4 continentes. Foi proposta 

uma partilha de dinâmicas artísticas em torno do tema “Tradições de 



Família”. Em Portugal foi na Escola Jasmim onde se desenvolveu todo o 

Projecto. O grupo de alunos envolvido foi do 3ºano com idades 

compreendidas entre os 8 e 9 anos. Um dos conteúdos de Estudo de Meio 

desenvolvido foi o Mapa de Portugal e sua divisão por distritos e dentro de 

cada distrito reconhecimento de diversas características próprias dos locais. 

Tendo como ponto de partida este conteúdo, complementamos/reforçamos 

a abordagem artística associando-a às tradições de Família na Páscoa (altura 

do ano em que o projecto foi abordado). Assim, estas tradições de família na 

Páscoa foram pensadas em função dos distritos estudados. Tentaram, deste 

modo, encontrar locais com rituais muito próprios nesta altura do ano. Em 

paralelo, foi efectuada uma vasta recolha de símbolos associados a estas 

tradições e à própria estação do ano (Primavera). A abordagem plástica 

partiu da técnica de um Artista Português “Amadeu de Souza-Cardoso”, que, 

com a sua temática alusiva a festas e romarias, inspirou o progresso deste 

trabalho. A técnica associada às suas obras (o pochoir) foi abordada com 

muito interesse por parte dos alunos da Escola Jasmim. Todo o projecto foi 

excelente para as crianças na medida em que aprenderam conteúdos 

curriculares de forma mais plena e divertida. Está patente, desde então a 

Exposição Itinerante deste ART INTERGHANGE. Este intercâmbio trouxe 

uma experiência de muito a todos os intervenientes, tanto alunos como à 

própria escola. É bom fomentá-los continuamente. 

Palavras-Chave = INTERCÂMBIO “Art Exchange” Colômbia-EUA-Malásia-

Portugal 

 

TÍTULO O PAPEL DOS FESTIVAIS DE ARTE E OUTROS EVENTOS 
ARTÍSTICOS NA CRIAÇÃO DE COMUNIDADES EDUCATIVAS, 
CRIATIVAS E INCLUSIVAS:o caso do 1º Festival de Desenho 
da Cidade de Viseu.  

The role of Art Festivals and other artistic events in the creation 

of educated, creative and multiculturally integrated communities: the 

cases of the first Design Festival in Viseu 

AUTOR  Ana María Barbero Franco, Instituto Piaget, Viseu 
 
RESUMO  En una sociedad cada vez mas informatizada y mediatizada, la creación 

del sentido del lugar y del habitar, se manifiestan como dos de las 
herramientas claves para el desarrollo de la identidad y la cultura de una 
comunidad.  



Por otro lado, el arte se manifiesta como la única esfera del 
conocimiento capaz de transformarse en una herramienta educadora, 
libertadora del ser y del acontecer. Es a través de la experiencia lúdica y 
creadora que supone la participación en proyectos de carácter artístico 
donde la comunidad destapa todo su potencial y crea su propia historia. 

Este trabajo presenta el caso del 1º Festival de Dibujo de la Ciudad de 
Viseu como caso de estudio. Reflexiona sobre aspectos relacionados 
con su organización y desarrollo, así como analiza otros temas más 
vinculados a la participación comunitaria, a la educación artística y al 
desarrollo del sentido de identidad dentro de una comunidad. 

  

ABSTRACT 

In a society more and more informed and media aware, the creation of a 
sense of place and being appear as two of the key tools for the 
development and identity of the culture of a community. 

On the other hand, art appears as the only form of knowledge capable of 
transforming itself as an educational, liberating and eventful tool. It is 
through the playful and creative experiences that come 
about when participating in projects of an artistic nature where the 
community opens its full potential and creates its own history. This work 
presents the case of the 1st Design Festival of the City of Viseu for 
study. Reflecting over aspects related with its organization and 
development, and analyzing other themes more bound with the 
participation of the community, artistic education and the development of 
a sense of identity within a community. 

 

TEXTO  INTRODUCCIÓN 

Mi objetivo al presentar esta comunicación es abrir el debate en torno al 
papel que determinados eventos como un Festival de Diseño pueden 
jugar en el seno de una comunidad. Pretendemos concluir si dichos 
eventos favorecen o no el desarrollo de comunidades educativas, 
creativas e integrativas. 

Para este fin será preciso definir lo que entendemos por comunidad y 
como esta se relaciona con conceptos como desarrollo, creatividad, 
identidad cultural y cohesión social, siendo que este último término lo 
asociaremos directamente al concepto de comunidades integrativas. 

 

1. COMUNIDAD 

Al hablar de una comunidad (humana), hay quien refiriéndose a un 
grupo social con características propias que ocupan y habitan un 
espacio físico común (desde una comunidad de vecinos a una 
comunidad autonómica) centran su atención en las relaciones 



inter/intra-individuos, mientras que por el contrario hay quien prefiere 
incidir precisamente en la importancia del lugar, de ese territorio 
humanizado, como factor principal de las relaciones que se producen en 
dicha comunidad. 

Desde el desarrollo sostenible, la comunidad aparece 
incuestionablemente ligada a un territorio y a su desarrollo. 

Siguiendo a autores como Rudolf Rezsohazy (Rezhohazy, 1988), 
podemos entender la comunidad como un territorio más su población, lo 
que significa que para hablar de comunidad hace falta que las personas 
no sólo se integren en un grupo, sino que se reconozcan en su territorio: 
local, regional o nacional. 

Sin embargo, entendemos que hablar hoy de un territorio como un 
espacio geográfico delimitado que se identifique con una matriz psico-
social –conforme a las teorías de Ander-Egg (Ander-Egg, 89)- es una 
tarea que no puede ser abordada de la misma forma que años atrás. 
Una comunidad está formada por otras entidades que a su vez integran 
grupos locales, asociaciones, etc. De lo que se trata es de conseguir 
que todas ellas descubran sus necesidades, compartan algunos 
intereses o motivaciones, y reconozcan ciertos valores, que les permitan 
alcanzar – de forma aislada y /o en comunidad- el tan deseado bien 
estar que conlleva a la felicidad de los individuos, mediante la aplicación 
de técnicas conducentes a generar un desarrollo humano endógeno y 
sostenible.   

1.1. El desarrollo comunitario 

El desarrollo de la comunidad o desarrollo comunitario se integra en un 
proceso global, continuo e integrado, que comienza por el desarrollo 
individual y termina en el desarrollo regional o nacional. Su objetivo 
principal –en palabras de José María Quintanas- es “la superación de 
una realidad humana actual, llevándola a niveles superiores de 
perfeccionamiento y de calidad de vida” (Rezhohazy, 1988:9). Por eso 
debe partir del desarrollo del capital social –entendido como la 
habilidad de las personas para cooperar voluntariamente, como un 
aspecto fundamentado en la interacción social y la participación 
comunitaria que va a permitir el flujo e intercambio de informaciones y 
conocimientos, fomentando así la comunicación y favoreciendo a la 
cohesión social. 

Un aspecto importante que debemos destacar es que cuando hablamos 
de participación comunitaria nos estamos refiriendo a la integración de 
todos los miembros de la comunidad, reforzando la idea de que esta 
inclusión refuerza la interacción entre todos los miembros y la cohesión 
de la comunidad. Por otro lado al hablar de cohesión social estamos 
recordando que las comunidades expresan su identidad local o regional 
y su potencial endógeno a través de su cultura o culturas (cultura en 
toda su complejidad e diversidad).  



Como decimos, la cohesión social está íntimamente relacionada con 
otros aspectos como son el bien estar y la equidad social. Por eso es 
necesario encontrar y desarrollar las condiciones justas y equitativas, 
conforme a cada cultura, que favorezcan el control y acceso de las 
generaciones presentes y futuras sobre los recursos básicos para 
alcanzar la mejor calidad de vida posible. 

Para llegar a esta situación hay que tener en cuenta diferentes 
aspectos: 

• Autosuficiencia individual y colectiva (capacidad de decisión, diversidad 
cultural, libertad de expresión, …). 

• Distribución equitativa en el acceso a los recursos ambientales (suelo, 
agua, energía,…) y su gestión. 

• Fomento de estrategias para el desarrollo y creación de empleos 
locales y acceso a las infraestructuras y conocimientos. 

 

El llamado desarrollo comunitario, está muy relacionado con las teorías 
de Erich Fromm y Abraham Maslow en relación a la orientación del 
desarrollo “a ser más” en lugar de “a tener más“. Ander-Egg (Ander-
Egg, 89: 47-66), por ejemplo, habla del desarrollo de la comunidad 
como “proceso inducido y como técnica social10 de promoción del 
hombre y de movilización de recursos humanos e institucionales 
mediante la participación activa y democrática de la población” (Op. 
Cit: 69) que “actúa a un nivel psico-social, mediante un proceso 
educativo que desenvuelve virtualidades latentes y desarrolla 
potencialidades en los individuos, grupos y comunidades, para mejorar 
sus condiciones de existencia” (Op. cit.:70)11. Así mismo, este autor 
destaca que la relación de la comunidad con el desarrollo nacional es 
de naturaleza complementaria - porque “atiende a ciertos aspectos 
intangibles y no mensurables del desarrollo (…) al mismo tiempo que - 
mediante proyectos específicos- expresa la acción a nivel local” (Op. cit, 
89: 79); e integrada, porque “sólo tiene sentido en la medida que se 
integra a un proceso más amplio de desarrollo económico y social” 
(Ibid.). 

El desarrollo comunitario como técnica social, presupone una 
metodología de trabajo, que integra en todas sus fases a la población, y 

                                                        
10   El autor define técnica social como el “conjunto de reglas prácticas y sistemáticas, cuyos  
procedimientos al ser aplicados se traducen en acciones mediante las cuales se modifica o 
transforma algún aspecto de la sociedad” (Ander-Egg, 89:69). 

11  Esta definición de Ander Egg nos da algunas pistas para entender como un Festival de 
Dibujo puede contribuir al desarrollo de una comunidad. 



que desde el fomento de la interdependencia12de la comunidad, se 
configura gracias a la integración y fusión de cuatro componentes (Cf. 
Ander-Egg, 1989: 70)  

- El estudio de la realidad, de sus problemas, necesidades, recursos y 
conflictos: investigación diagnóstico. 

- La programación de las actividades. 

- La acción social conducida de manera racional. 

- La evaluación de lo realizado. 

Como proceso continuo, tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
vida de una determinada comunidad (Marchioni, 2001: 14)13; se articula 
en proyectos, programas, iniciativas, actividades, etc., y se caracteriza 
por: 

1. Implicación / participación del conjunto de la población. 

2. Una implicación activa de las diferentes administraciones, 
empezando por la administración local (Ayuntamientos). 

3. Un uso equilibrado y coordinado de los recursos existentes14: 

Marco Marchioni, otro de los nombres indispensables al hablar de 
desarrollo comunitario, y tras varios años de experiencia, proponía 
hablar de planificación social y organización de la comunidad 
(Marchioni, 1989) en lugar de hablar de “desarrollo comunitario”. En 
realidad, y como explica José María Quintanas, esto se debe a que 
hablar de  Desarrollo Comunitario es más común en los lugares con un 
nivel muy bajo o muy alto de progreso, por lo que “esta expresión puede 
estar envejeciendo en algunos lugares” (Rezhohazy, 1988:10). 

Podemos hablar del Desarrollo Comunitario como “una acción 
coordinada y sistemática que, en respuesta a las necesidades o a la 
demanda social, trata de organizar el progreso global de una comunidad 
territorial bien delimitada o de una población-objetivo, con la 
participación de los interesados” (Op. Cit.:18). Para Rudolf Rezsohazy, 
el desarrollo debe ser entendido como “un proceso global y dinámico 
mediante el cual una sociedad crea para sus miembros unas 

                                                        
12   Stephen Covey considera la a interdependencia como “el paradigma del nosotros” 
entendido como “nosotros podemos combinar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo 
más importante” (Covey, S. 1990:58). 

13   Para Marchioni, no es un proceso orientado a resolver sólo situaciones negativas, sino que 
debe tenerse en cuenta que toda realidad es mejorable, siendo la propia comunidad la responsable 
por ver dónde y cómo puede mejorar la situación. (Marchioni, 2001:12). 

14  Como veremos las cuatro componentes citadas  por  Ander Egg y las características 
definidas como Marchioni como  parte de ese proceso continuo que es el desarrollo comunitario, las 
encontraremos en la definición de nuestro caso de estudio. 



oportunidades y unos nuevos recursos materiales, intelectuales y 
espirituales” (Marchioni, 2001:21). 

Todos los autores anteriormente mencionados, -Ezequiel Ander-Egg 
(Ander-Egg, 1989), Rezsohazy (Rezhohazy, 1988),o José María 
Quintana Cabanas (1991)- coinciden en afirmar que el fin del desarrollo 
comunitario es conseguir cambios actitudinales en los individuos. Por 
eso, centran su preocupación en la necesidad que tiene una comunidad 
que pretenda desarrollarse “en reconocer sus problemas, en formular 
sus necesidades y sus aspiraciones y en transcribirlas en una demanda 
social que pueda ser asumida eficazmente por una acción adecuada” 
(Rezhohazy, 1988:19), o conciben el desarrollo comunitario como un 
campo de la educación comunitaria.  

Los cambios actitudinales tienen mucho ver con la idea de que aquellos 
individuos que hayan visto satisfechas sus necesidades básicas, se 
sentirán más motivadas por alcanzar su auto-realización. Para Maslow, 
auto-realización “es sinónimo de realización de las potencialidades de la 
persona, es decir, de llegar a ser plenamente humano, ser todo aquello 
que la persona puede llegar a ser” (Maslow, 2003:194).  

Esto, que en rasgos generales puede ser referido al desarrollo de la 
comunidad, generará en los individuos: “una percepción superior de la 
realidad; una mayor aceptación de uno mismo, de los demás y de la 
naturaleza; una mayor capacidad de enfoque correcto de los problemas; 
una mayor autonomía y resistencia a la indoctrinación; un cambio en las 
relaciones personales, cambios en la escala de valores propia (…)” 
(Maslow, 2003:50-51). 

Llama la atención que Rezhohazy considera como “recursos” del 
desarrollo a “todos los elementos de origen social que necesita una 
persona para construirse” (Rezhohazy, 1988: 23). Suponiendo que 
construirse sea llegar a auto-realizarse, y tomando una vez más como 
referencia a Maslow, veremos que lo que Rezhohazy llama “recursos” 
coincide con algunas de las necesidades básicas de Maslow: identidad, 
pertenencia a un grupo, seguridad, respeto, auto-estimación. Los 
propios valores o motivaciones, y las capacidades de los individuos, 
pueden ser entendidos así como recursos para el desarrollo.  

Para Marchioni, sin embargo, la comunidad organizada es “el primero y 
el principal de los recursos existentes” (Marchioni, 89:54), aunque 
necesite de “una acción social para ser realmente utilizable y para poder 
funcionar” (Ibid.). 

Finalmente, Luis N. Nogueiras33 (Nogueiras, 1996:50), quien estudia 
entre otros a todos los autores citados, apunta hacia un desarrollo 
comunitario que se definirse como: Una técnica de acción social y un 
proceso (fundamentalmente de tipo educativo) que se realiza sobre las 
comunidades que se hallan en situación de subdesarrollo o marginación 
socio-cultural o económica, con el fin de que puedan acceder a niveles 



óptimos de bienestar social y calidad de vida. En este proceso es 
fundamental la consecución de la participación voluntaria, consciente y 
responsable de la población en su propio desarrollo (económico, 
cultural, educativo, sanitario, productivo…). 

1.2. El grupo desde la comunidad 

Según María Ángeles Navarro (Navarro, 2004: 12), los miembros de un 
grupo tienden a aproximar sus posturas, por las siguientes razones: 

- La necesidad de aceptación: identidad, roles sociales, afectos y lazos 
emocionales. 

- La necesidad de seguridad: Nuestro posicionamiento en el grupo, nos 
proporciona el apoyo –explícito o implícito- del resto de los miembros de 
ese grupo frente a los otros. Son relaciones que implican una seguridad 
(sé dónde estoy, a qué pertenezco, con quiénes estoy, etc.) y de 
protección. 

El ser aceptado por los otros integrantes del grupo, nos da una cultura 
como punto de referencia respecto al resto; unos intereses y valores 
que serán defendidos por sus miembros. 

Conviene resaltar que el proceso de socialización se realiza en el 
individuo inserto en un mundo inmaterial de ideas colectivas y 
costumbres y “en contacto con el mundo material de los objetos creados 
o heredados por el grupo, que le envuelven casi literalmente desde su 
más tierna infancia” (Ballart, 1997:19). El individuo, desde su propia 
identidad, se siente parte del grupo y mantiene un nivel de conformidad, 
aceptando y asumiendo como suyos, objetos, valores, actitudes, 
conceptos, comportamientos, y en general, aspectos y facetas del 
código grupal (Cf. Navarro, 2004:12). 

Esta unión grupal produce sentimientos de apoyo, afinidad, compañía, 
afecto, etc., que potencian los sentimientos de seguridad y protección 
(Cf. Navarro, 2004: 12) y que son los cimientos de una comunidad. 

Conforme a la teoría funcional relativa a la acción social descrita por 
Paul Hare, todos lo grupos si desean sobrevivir deben cubrir cuatro 
necesidades básicas (Hare, P.,1985:34): 

- deben poseer alguna identidad común y tener algún compromiso 
respecto a los valores del grupo; 

- deben tener o ser capaces de generar las destrezas y recursos 
necesarios para alcanzar la meta del grupo; 



- deben tener una cultura grupal15(normas) que los dirijan a coordinar su 
sentimiento de solidaridad para permanecer juntos hasta complementar 
la tarea; 

- deben ser capaces de ejercer un control sobre su colectivo para ser 
efectivos a la hora de alcanzar su objetivo común (liderazgo)16. 

Decíamos que al hombre, en tanto ser socializado, lo encontramos 
inmerso en diferentes grupos (familia, grupo de vecinos, comunidad del 
territorio, etc.). En cada uno ellos, ejerce un rol17 diferente que está 
condicionado por diversos factores como son su propia personalidad y 
conocimientos, la posición que ocupe dentro del grupo o la estructura, 
objetivos y necesidades del propio grupo. 

Por eso, y sin olvidar que el hombre es hombre comunicándose, es 
importante separar y reconocer los individuos y grupos en el origen de 
un conjunto “donde las variables individuales (biografía personal, 
variaciones genotípicas,…)” y “las grupales (frecuencia y cantidad de la 
interacción, información accesible, relaciones de dominancia, etc.) 
modifican la conducta humana” (Bauman, 1998: 304). 

Ander-Egg (Ander-Egg,1982: 44-45) propone una definición de 
comunidad centrada en los individuos y en la pertenencia a un grupo, 
cuyos factores destacables son: 

- agrupación organizada de personas que se percibe como unidad 
social. 

- sus miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o 
función común. 

- existe conciencia de pertenencia. 

- las personas interaccionan más intensamente entre sí que en otros 
 contextos. 

Además, sugiere que la “comunidad” puede ser entendida como “la 
conciencia o sentimiento de la matriz (ámbito psicológico y/ o 
geográfico) donde se dan las interacciones de una pluralidad de 

                                                        
15   La cultura grupal es definida por Hare, como “el conjunto, casi siempre implícito, de puntos 
de vista, creencias, prácticas y normas que han sido internalizadas por el grupo y que son relevante 
para él”  (Hare, P.,1985: 91). 

16   Este liderazgo también puede ser entendido desde el control social mediante el cual el 
grupo presiona a los individuos que lo componen. 

17   Paul Hare define como rol a “las expectativas compartidas por los miembros del grupo 
sobre la conducta asociada con cada “puesto” o “posición” en un grupo grande o pequeño, ajenos a 
quien en concreto ocupe tal posición” (Hare, P.,1985:30), aunque en la práctica “alude a cualquier 
conjunto de conductas que una persona exhibe de modo característico dentro de un grupo” (Op. 
cit.:154). 



personas” (Op. cit.:45), ya que el valor de identificarse en los aspectos 
colectivos de la comunidad y participar en esta genera cohesión social, 
estableciendo relaciones más duraderas entre sus miembros. 

 3. Comunidad Educativa 

Desde la perspectiva de este trabajo y al hablar de comunidad 
educativa, nos estamos refiriendo a la necesidad de que las 
comunidades como grupos sociales entiendan que es en su seno donde 
se establecen las relaciones que potencian la educación en todos los 
sentidos. Por esta razón es fundamental entender cómo se establecen 
las relaciones en su interior y como se produce la comunicación y el 
intercambio de los conocimientos.  

La comunidad educativa debe ser una autentica red social donde los 
individuos comparten ideas y valores que potencian la existencia de la 
comunidad. De esta forma, una comunidad educativa fomenta el interés 
por el conocimiento de las prácticas sociales que favorecen la 
participación y colaboración ciudadana favoreciendo así la cohesión 
social. Una comunidad educativa debe estar abierta a nuevas visiones y 
formas de entender el mundo que nos rodea, integrando y favoreciendo 
la diversidad cultural. 

Una comunidad con estas preocupaciones favorece la integración social 
y la adaptación, potenciando siempre el desarrollo de la creatividad en 
los individuos. En una comunidad educativa todos podemos aprender 
siendo que el resultado de este aprendizaje debe favorecer la inclusión 
social, es decir, la participación de todos y la cooperación en función de 
alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

 

2.I IDENTIDAD Y CULTURA 

Identidad y cultura son dos factores básicos en un grupo, que aportan 
los apoyos y los nexos de unión entre sus integrantes y que se 
fortalecen con la interacción social. 

La “identidad” presupone identificación, que quiere decir 
reconocimiento; “un reconocerse como parte integrante de un cuerpo, 
un clan, una familia, un grupo, una aldea o pueblo, un barrio, una 
ciudad, una nación o estado, un continente, un planeta, donde “el «yo» 
y el «otro» son los dos lados de un único acto de autoconocimiento y 
son imposibles el uno sin el otro” (Lotman, 1999: 52). 

La identidad cultural puede manifestarse con la utilización de objetos 
comunes (indumentaria y adornos), con prácticas (lengua, música y 
danzas), con un saber compartido (valores comunes), y con la 
interpretación del pasado.  



De acuerdo con el filósofo José Antonio Pérez: Una de las necesidades 
a las que el hombre no puede dejar de atender, (…), es la necesidad de 
identidad, es decir, de hallar respuesta, o de vivir con una respuesta, 
aunque sea tácita, a la cuestión de quién soy yo [identidad individual], la 
cual de aborda de un modo u otro, según los casos –como se puede 
entrever desde la teoría del carácter social18, pasando por la de quiénes 
somos nosotros [identidad colectiva]. (…), la cuestión de la identidad no 
puede sino articularse simbólicamente y es desde ahí desde donde el 
individuo interacciona con la sociedad, y ésta con sus miembros… 
(Pérez, 2000: 215). 

Entre las diferentes dimensiones que configuran la identidad como tal, 
vamos a destacar las siguientes: 

- La dimensión biográfica personal; 

- La dimensión biográfica colectiva; 

- La dimensión territorial. 

La identidad biográfica o personal, se refiere a la autoconciencia, que 
incluye la auto imagen. Tiene que ver con el “yo”: responde a las 
preguntas quién soy yo (mis creencias, mis valores…), cómo soy 
(constitución física), dónde estoy (ubicación espacio temporal) y adónde 
voy (tanto desde la consideración del ser dentro del universo como 
desde la idea del hombre como integrante de una comunidad). 

Desde un punto de vista más filosófico19, podemos analizar la identidad 
del sujeto desde la doble perspectiva del desarrollo cognoscitivo y el 
desarrollo moral; el yo como persona y el yo como individuo, es decir, 
desde lo universal y desde lo particular. El propio Lotman describe esta 
situación bipolar como “uno de los mecanismos semióticos originarios 
humanos [que] se inicia en la posibilidad de ser “solamente sí mismo”, 
cosa (nombre propio) y al mismo tiempo hallarse en calidad de 
representar un grupo, de uno entre tantos (nombre común)” (Lotman, 
1999: 55). 

La dimensión biográfica colectiva o supra -personal, tiene que ver con el 
yo, visto desde el “tú”, con el “nosotros”: quién dices tú que soy yo, y 
esto tiene que ver con la naturaleza del hombre como ser social, que 
hace necesario su integración en el mundo de los otros, su realización 

                                                        
18   Para José Antonio Pérez, el “carácter social” sería: “esa «matriz» caracterológica común a la 
mayoría de los miembros de una sociedad, formada en virtud del modo de vida compartido que hace 
que se desarrollen mayoritariamente ciertos rasgos psíquicos como adaptación a las condiciones 
económicas, sociales y culturales del grupo, clase o población de que se trate” (Pérez, 2000: 213). 

 
19   El concepto de identidad personal ha suscitado diversas interpretaciones que varían sobre si se 
trata de una o varias realidades; si la identidad responde a algo interno a nosotros o es una 
construcción social y cultural externa. 



como parte de un grupo: [Una identidad colectiva] puede definirse como 
un estado de conciencia, el sentimiento más o menos  explícito de 
pertenecer a un grupo o categoría de personas, o formar parte de una 
comunidad. Tal sentimiento de pertenencia o comunión emerge de una 
cierta unidad de interese o condición; y se afianza en un movimiento 
reflexivo del Yo al Otro, al contraponerse dialécticamente un Nosotros 
frente a un ellos. Un sentimiento de identidad colectiva se construye 
mediante manipulaciones ideológicas, simbólicas y rituales. (Barrera, 
1989:1116 Cit. Por Pérez, 2000:216). 

Entre la identidad individual y la colectiva, existe un punto medio en el 
cual se mezclan la identidad personal, con patrones de conducta y con 
la experiencia individual, que hacen posible la identidad grupal. Estas 
identidades, individual y colectiva, son el resultado de un proceso lento 
de selección y adaptación que “consiste en maneras distintas de 
seleccionar, reciclar o redisponer la sustancia cultural que es común a 
todas [las identidades] o, al menos, potencialmente accesible a todas”, y 
donde su continuidad se ve asegurada por “el movimiento y la 
capacidad de cambio, no la habilidad para aferrarse a una forma y 
contenidos establecidos de una vez para siempre” (Bauman, 2002:80).  

2.1. Comunidad Inclusiva 

Según Araneda (Araneda, P., 2002:1) en las comunidades inclusivas, 
los talentos de cada uno, incluyendo los de aquellos con profundas 
discapacidades, superdotación o comportamientos distorsionadores, 
son reconocidos, fomentados, y utilizados al máximo. Cada persona es 
un miembro importante y valioso con responsabilidades y con un papel 
que desempeñar, lo que ayuda a fomentar la autoestima, el orgullo en 
los logros, el respeto mutuo y un sentido de pertenencia y valía entre los 
miembros de la comunidad.   

 
Como ya señalamos, la inclusión refuerza la interacción entre todos los 
miembros y la cohesión de la comunidad donde “la diversidad no se 
percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza”: cada uno 
tiene puntos fuertes  en los que se apoya para desarrollar todas sus 
capacidades y limitaciones. 

 
Una comunidad inclusiva es aquella que respeta la diversidad de sus 
componentes y proponiendo siempre procesos que contribuyan a 
aumentar la participación de todos sus componentes. 

 
Para  Canamares (Cf. Canamares, s.d.), mejorar la inclusión en el seno 
de una comunidad educativa  implica: Identificar y minimizar las 
barreras para el aprendizaje y la participación y maximizar los recursos 
que apoyen ambos procesos. 

 
Este mismo autor indica como aspectos a considerar para fomentar la 
inclusión y la participación: la acogida para los nuevos miembros de la 
comunidad; los  cauces de expresión de las opiniones y de 
comunicación para sus miembros; la participación;  las  acciones de  
reconocimiento y valoración personal de los miembros de la comunidad; 



y la realización de actividades para fomentar las relaciones entre sus 
componentes. 

 

3. LA CREATIVIDAD: UN RECURSO PARA LA COMUNIDAD  

Pero, la comunidad como tal precisa de encontrar las vías y definir los 
recursos que pueden contribuir a fomentar esa identidad cultural 
fomentando de esta forma su desarrollo. 

Bienes, medios, procedimientos, tácticas,…Hay muchas formas para 
estructurar los recursos. Por norma general se diferencian los recursos 
humanos (individuos, población, técnicos, asociaciones, etc.); de 
recursos técnicos, materiales e inmateriales (incluyendo las 
metodologías de gestión y actuación, la cultura y el patrimonio cultural, 
las infraestructuras, etc.) y los económicos (incluyendo ayudas del 
Estado, subvenciones, programas europeos, etc.). 

Nosotros consideramos que si la comunidad es el principal agente (y 
recurso) para el desarrollo, debemos tener en cuenta un nuevo factor 
como recurso potencial20: la creatividad. 

La creatividad ha ido ocupando un importante lugar en las discusiones 
en torno a la cultura como medio y fin del desarrollo, llegando a ser 
considerada en sí misma como un objetivo de las políticas culturales 
(UNESCO/Estocolmo/1998:16)21. Tal como afirma Carmelo Monedero 
“a ser creativo se aprende” (Monedero, 1985:86). 

                                                        
20   Hablamos de recursos existentes cuando estos están preparados para poder ser utilizados 
directamente, y de recursos potenciales, cuando todavía no han sido definidos como tales, o 
aquellos que no están listos para su utilización. Cabe aquí recordar que una de las labores del 
proceso comunitario, es precisamente descubrir esos recursos latentes o potenciales para su uso 
por la comunidad. No se trata de crear o inventar nuevos recursos sino de la reconversión paulatina 
y parcial de los mismos (Marchioni, 2001:14). Este es un aspecto importante sobre el que debemos 
trabajar, ya que a veces el éxito de un proyecto comunitario, depende precisamente de esto: 
reconocer los recursos a nuestra vuelta.  Otra forma de distinguir los recursos, tiene que ver con su 
carácter  público o privado. 

21   Este objetivo “promover la creatividad y la participación en la vida cultural” es el segundo de los 
objetivos de política recomendados a los Estados en la Conferencia Intergubernamental sobre 
Políticas Culturales para el Desarrollo (ver capítulo II, en dimensión política del desarrollo desde la 
cultura). De las 10 acciones propuestas para lograr estos objetivos, sólo dos mencionan 
directamente la creatividad, el segundo y el cuarto: 

 2. Asegurar, dentro del marco de políticas culturales y políticas urbanas culturales, 
el desarrollo de una vida local, creativa y participatoria y un manejo pluralista de distintas 
áreas. 

 4. Promover nuevos lazos entre la cultura y el sistema educativo, lo cual hace 
posible r econocer plenamente la cultura y el arte como una dimensión fundamental 
de la educación de cada uno, desarrollar la educación artística y estimular la creatividad en 
programas de educación a todos los niveles. 



Para entender esta importancia de la educación para el desarrollo de la 
creatividad, vamos a recurrir una vez más a Abraham Maslow, para 
quien la creatividad es “una característica fundamental e inherente a la 
naturaleza humana, de una potencialidad innata que a menudo se 
pierde, entierra o inhibe a medida que la persona es sometida al 
proceso de culturización” (Op. cit.:177) y sus teorías. Este autor 
menciona tres tipos de creatividad, una primaria, que es aquella 
relacionada con los procesos primarios de pensamiento y cuya mejor 
representación es la “improvisación”. Es la responsable por acentuar 
cualidades caracterológicas como la intrepidez, la valentía, la libertad, la 
espontaneidad, etc. En relación a ella, decir que es importante que los 
procesos educativos ayuden a canalizar, aceptando e integrando en la 
vida consciente y preconsciente estos procesos primarios (precisamente 
la educación en el arte, la poesía y la danza, pueden ayudar mucho en 
este sentido).  

El segundo tipo de creatividad es lo que este autor llama «creatividad 
secundaria», y tiene más que ver con la consolidación y desarrollo de 
ideas de otras personas. 

Existe un tercer tipo, que es la «creatividad integradora» que es una 
síntesis de las dos anteriores y que es la responsable por las “grandes 
obras creativas”. (Cf. Maslow, 2003; 182- 183). 

De forma general, se reconoce que “la promoción, la difusión y la 
accesibilidad a la cultura resulta imposible si no se garantiza que la 
dinámica de la creatividad está protegida por una eficiente protección 
legislativa” (Op. cit.:15). 

Como hemos referido en diversas ocasiones, se le reconoce a la 
“creatividad” una labor in crecendo, fundamental tanto para la 
sobrevivencia del ser humano -gracias a ella el hombre se adapta a las 
circunstancias y resuelve sus problemas- como para conseguir una 
convivencia pacífica - un individuo creativo, es un ser con recursos y 
confianza en sí mismo, capaz de afrontar tanto sus problemas 
personales como los de cualquier otra índole (este es el tipo de 
creatividad de las personas que se auto-realizan)22. Según J. P. 
Guilford, por estar “lleno de confianza, también demuestra tolerancia 

                                                        
22   Según Abraham Maslow, se debe diferenciar “la «creatividad debida a un talento especial» 
de la «creatividad de las personas que se autorrealizan»” (Maslow, 2003:175). Esta última deriva 
más directamente de las personalidad misma y se manifiesta ampliamente “en los acontecimientos 
ordinarios de la vida, por ejemplo, en cierto tipo de humor. (…) Tales personas pueden ver lo fresco, 
lo puro, lo concreto, lo ideográfico, lo mismo que lo genérico, lo abstracto, lo catalogado, lo 
categorizado y lo clasificado” (Ibid.). En definitiva “tienden a una mayor «apertura a la experiencia»” 
(Maslow, citando a Togers en Op. cit.: 176) Para este autor, la creatividad es “una característica 
fundamental e inherente a la naturaleza humana, de una potencialidad innata que a menudo se 
pierde, entierra o inhibe a medida que la persona es sometida al proceso de culturización” (Op. 
cit.:177). 



donde debe haberla” (Guilford,  1983:22)23y en consecuencia “un mundo 
de gente tolerante estará integrado por una población pacífica y 
dispuesta a la colaboración” (Ibid.). Por eso, desde los organismos 
internacionales como la UNESCO, se promueve la  necesidad de 
establecer y fomentar una educación creativa.  

En relación a esta teoría de la creatividad como recurso imprescindible 
para la convivencia pacífica, cabe señalar la obra de otro autor, A. Paul 
Hale, para quien un comportamiento creativo está directamente 
relacionado “con el descubrimiento y uso de las acciones sociales 
responsables, fruto de la cooperación y del consenso” (Fernández en 
Prólogo a Hale, 1982:12). 

Pero, ¿qué se entiende como creatividad? 

La creatividad no es ni más ni menos que la habilidad de crear.  

La creatividad debe proponer conceptos alternativos de vida; imaginar 
nuevos valores; dar respuestas innovadoras a los problemas 
cotidianos… 

Está claro que todos estos aspectos sobre el desarrollo de la creatividad 
son  importantes para el mundo empresarial, y por extensión para el 
mundo económico, en la medida que la innovación y la creación de 
nuevos productos y servicios sirven para crear nuevos trabajos y 
favorecen el crecimiento de la economía. Lasuén y Aranzadi hablan de 
la “empresarilidad pura” en el campo de la economía como el 
equivalente a la creatividad en la psicología. Para estos autores, esta 
“empresarialidad” puede ser definida como “el despliegue de la 
capacidad creativa de la persona sobre la realidad que la rodea” 
(Lasuén y Aranzadi, 2002:168). 

Cardoso, citando a Peter Druker, recuerda que “si hoy el recurso más 
importante para las empresas es el saber, y la creación de riqueza 
resulta de la aplicación de conocimientos a productos y servicios, la 
clave para el éxito pasa a estar en la capacidad inventiva, innovadora 
de las personas” (Op. cit.:196). Como veremos, esa “capacidad 
inventiva” es una de las caras de la propia creatividad y se fundamenta 
en el pensamiento creativo. 

Fundamentalmente la creatividad se entiende como el paso previo a la 
innovación y puede ser definida como “un proceso que se desarrolla en 
el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, el espíritu de 
adaptación y el cuidado de la realización concreta” (Kinnon en Beaudot, 
1980:108). 

                                                        
23   Otros autores, como Guildford, coinciden con Maslow al decir que “la creatividad es, en 
consecuencia, la clave de la educación en su sentido más amplio, y la solución de los problemas 
más graves de la humanidad” (Guilford, 1983:22). 



Para Sternberg, la creatividad es una habilidad que permite desarrollar 
un trabajo original, de alta calidad que sirve y que es propia de 
individuos “es la habilidad para producir un trabajo nuevo (i.e., original, 
inesperado), de alta calidad que sirve a los fines propuestos (Cf. 
Sternberg et al, 2002:1). Al contrario de lo que la mayoría de las 
personas piensan, como proceso, puede ser breve o durar años.  

Como generalmente, al hablar de creatividad, nos vienen a la mente las 
figuras de esas personas un poco raras que visten de forma diferente y 
que son propensos a generar ideas y productos nuevos, locos, o 
simplemente diferentes24, no se considera que la creatividad además de 
generar ideas, precisa “saber cuándo existe un problema que abordar, 
cómo definirlo, cómo asignar recursos para solucionarlo y cómo evaluar 
el valor de las soluciones potenciales –saber cuáles de las ideas 
propuestas son las buenas-” (Sternberg, 1997:148). A este respecto, 
varios autores como Stemberg y Munari, que trabajan en campos 
diferentes de acción, apoyan la afirmación de que la creatividad no es 
creatio ex nihilo (creación de la nada). 

Mientras que Stemberg señala que “la creatividad no existe en un vacío, 
incluso cuando consta de nociones convencionales completamente 
rechazadas, todavía es preciso conocer de qué nociones se trata” 
(Sternberg, 1997:22). Además, este autor subraya la necesidad de tener 
conocimientos sobre el problema a tratar ya que es la única forma de 
producir algo innovador, por eso “el ignorante corre el peligro de 
reinventar la rueda” (Sternberg y Lubart, 1997: 165); Munari, de una 
forma más amable y menos centrada en el sujeto pensante, afirma que 
“mientras la idea, vinculada a la fantasía, puede proponer soluciones 
irrealizables por razones técnicas, matéricas o económicas, la 
creatividad se mantiene en los límites del problema, límites derivados 
del análisis de los datos y de los subproblemas” (Munari, 1981:52), es 
decir “mientras la idea es algo que debería brindar la solución por arte 
de magia, la creatividad, antes de decidirse por la solución, considera 
todas las operaciones necesarias que se desprendan del análisis de 
datos” (Op. cit.:53)25. Para ilustrar las ideas de estos dos autores 
creemos valido el siguiente gráfico realizado por Munari donde presenta 
los pasos a seguir hasta llegar al elemento “creatividad” en un proceso 
creativo como puede ser la solución de un problema.  

                                                        
24   En este contexto “original” quiere decir fuera de lo normal, no predecible. En relación a los 
productos, describiremos un producto como creativo “cuando es: a) original y b) apropiado 
(Sternberg, 1997:28). Respecto a la función, decir que los productos deben responder a las 
necesidades, deben ser útiles para algún fin. 

25   Esta reflexión de Bruno Munari, es especialmente interesante y viene a apoyar las teorías que 
bajo el epígrafe de la creatividad bajo a desarrollar. La creatividad, al contrario de lo que se piensa, 
no es la idea en sí, sino que tiene más que ver con la idea elaborada y transformada en realidad. 



Hasta ahora, hemos tratado la creatividad desde tres ámbitos: con 
Stemberg y Munari nos hemos centrado hacia el proceso (1) y el 
producto (2); con Maslow y Guildford, en la personalidad creativa (3). En 
relación a este último asunto, y considerando que “la creatividad es 
constructiva, sintetizante, unificante e integrativa” (Maslow, 2003:179), 
el Torrance Test of Creativity Thinking 26 (Test del Pensamiento Creativo 
de Torrance - 1) identifica las siguientes habilidades relacionadas con el 
pensamiento creativo (Torrance en Sternberg,1988: 66-67)27 : 

- Fluidez. 

- Flexibilidad. 

- Originalidad, no común, o rareza de la respuesta. 

- Elaboración, número de detalles que contribuyen a la historia contada 
por la respuesta. 

- Nivel de abstracción en las respuestas. 

- Resistencia a cerrar las ideas incompletas. 

- Articular las respuestas con sus contextos. 

- Movimiento 

- Expresividad. 

- Síntesis o combinación para llegar a una respuesta coherente. 

- Visualización inusual, capacidad de ver los objetos desde su interior. 

- Extensión o ruptura de los límites. 

- Humor. 

- Riqueza en las imágenes. 

- Fantasía. 

 

Las habilidades propuestas desde el TTCT, coinciden con las teorías de 
Guildford (1950, 1980) sobre la naturaleza del pensamiento. Este autor 
destaca como funciones o habilidades creadoras: la fluidez o “capacidad 

                                                        
26   Este test consiste en una serie de preguntas relativamente fáciles (que incluyen no sólo texto 
sino imágenes) que presuponen el uso del pensamiento divergente para su resolución o 
contestación. El test se puede medir en base a la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, que 
como ya comentamos son los aspectos básicos relativos a la creatividad propuestos por Guildford 
(Cf. Sternberg etal, 2002:101). 

27   Dada la extensión del texto y la especificidad del léxico empleado hemos optado presentar la  
traducción directa del texto original en inglés. (Traducción Propia). 



de recuperar la información del caudal de la propia memoria” (Guildford, 
1980:19); la flexibilidad “de espíritu y facilidad de adaptación” (Ibid.) que 
permiten transformar la información; y la elaboración o desenvolvimiento 
de la idea o producto. 

También menciona, aunque no como habilidades sino más bien como 
condiciones necesarias, la “sensibilidad a los problemas”, la 
“originalidad” (Op. cit.:19) y la “motivación” (Op. cit.: 21). 

En realidad, cuando hablamos de creatividad como vamos 
demostrando, estamos refiriéndonos a diferentes factores: el proceso 
creativo, la persona creativa, el producto creativo, la atmósfera 
creativa y las situaciones creativas (Cf. Brown en Glover et al, 1989: 
3)28. Por eso, definir la “creatividad” es algo más complejo que decir que 
simplemente forma parte del acto creativo. Torrance, asumiendo esta 
dificultad, propone dos tipos de definiciones29: una, que el propio llama 
“mi definición para la investigación” y otra que considera su “definición 
artística”. 

En relación a la primera diremos que se fundamenta en describir el 
pensamiento creativo como el proceso que permite ser sensible a las 
dificultades, problemas, fallos en la información, elementos 
desaparecidos; hacer propuestas y formular hipótesis sobre esas 
deficiencias; evaluar y probar esas propuestas e hipótesis; y finalmente 
comunicar los resultados (Cf. Torrence en Sternberg, 1988:47). Su 
segunda propuesta trata de crear analogías, por eso, la creatividad es 
como: “una certeza inesperada” (Cf. Op. cit, 56-57). 

Como decimos, existen muchas interpretaciones diferentes sobre la 
creatividad, pero casi todas ellas han tratado o tratan sobre alguno de 
estos aspectos (Brown en Glover et al, 1989: 5-30): 

- Un aspecto de la inteligencia. 

- Un proceso del inconsciente. 

- Un elemento para la resolución de problemas. 

- Un proceso creativo. 

Hemos hablado del producto creativo y de la persona creativa, para el 
análisis del proceso creativo, Sternberg y Lubart proponen fundamentar 
el proceso creativo en tres clases diferentes de intuiciones o “procesos 
selectivos de información que pueden contribuir a la redefinición de los 
problemas y a nuevas ideas en cuanto a la solución de problemas” 
(Sternberg y Lubart, 1997:126): 

                                                        
28  Y desde luego, no hay dudas que estos 4 factores se encuentran en los dos eventos caso de 
estudio de este trabajo. 
29    En realidad son tres, ya que el autor también explica su “definición de sobrevivencia” («survival 
definition»). 



- la codificación selectiva: la persona selecciona una información y 
trabaja sobre ella; 

- la comparación selectiva: la persona utiliza los conocimientos 
adquiridos del pasado para resolver los problemas del presente; 

- la combinación selectiva de intuiciones: la persona es capaz de 
trabajar con la información de forma holística (aunque la relación entre 
ellos nos sea tan evidente). 

Otros autores, como Elliot W. Eisner (Eisner, 1998), más centrados en 
un tipo concreto de personalidad y producto creativo (el artista plástico y 
la obra de arte), analizan las formas en las que esta puede mostrase. 
Con estos fines Eisner formuló lo que él propio llamó “una tipología de la 
creatividad” en las artes visuales30. Básicamente el autor define cuatro 
formas en las que la creatividad se hace presente, y donde 
encontramos, en las tres primeras, que la “novedad” es una 
característica definitoria (Cf. Op. cit.:202)31:  

- la “Ampliación del límite” o “proceso de agrandar o redefinir los límites 
objetivos comunes” (Op. cit.:198). Parte siempre de los objetos o ideas 
dados, y por tanto tiene que ver con trabajar con las diferentes 
posibilidades que los objetos o las situaciones presentan; 

- la “Invención” o “proceso de emplear lo conocido para crear un objeto 
o una clase de objetos esencialmente nuevos” (Op. cit.: 199). Este 
nuevo producto o situación, siempre puede se utilizado o llevarse a la 
práctica con creatividad, lo que lo convertirían en sujeto de la ampliación 
de límites” (Ibid.); 

- la “Ruptura de límites” o “rechazo o revocación de concepciones 
acotadas” y la “problematización” de lo dado” (Op. cit.: 200). En este 
proceso, la intuición y la imaginación son procesos básicos32; 

                                                        
30   El autor define una metodología adaptada a un tipo de creatividad, la artística. Y esta, como 
señala Donald Mac Kinnon, se relaciona con un tipo de creaciones que difieren de las creaciones 
científicas. En el primer caso, los artistas se expresan a si mismos a través de su obra, mientras que 
en el segundo de los casos, la creatividad suele representar un papel intermedio entre necesidades 
y finalidades definidas de forma exterior. El contrapunto lo encontramos en algunas expresiones 
creativas como las arquitectónicas donde podemos encontrar la personalidad del artista en una obra 
que busca resolver una necesidad externa a él. (Cf. Mac Kinnon, en Beaudot, 1980:109). 

31   Estas cuatro formas de creatividad se corresponden con las aptitudes propuestas por Guilford en 
relación con el pensamiento creativo: las aptitudes de «pensamiento divergente» (PD), relacionadas 
con la creación de ideas (Invención) que dependen de la cantidad y tipo de información que posee 
un individuo y; las aptitudes de «transformación» , donde la flexibilidad es la clave que permite 
efectuar las reinterpretaciones y reorganizaciones necesarias para producir nuevas formas y pautas 
(Cf. Guilford, 1983:15-16). 

32   Según Eisner, la intuición es importante a la hora de establecer relaciones entre diferentes 
eventos, mientras que la imaginación, al permitirle visualizar las situaciones le facilita establecer 
mejor y de forma global las diferentes relaciones posibles (Cf. Eisner, 1998: 201). 



- y la “Organización estética”. Eisner afirma que los individuos que 
muestran este tipo de creatividad “otorgan orden y unidad a los 
problemas” (Op. cit.:201)33. 

Existe otro modelo basado en los tipos de contribuciones creativas 
propuesto por Sternberg, Kaufman y Pretz (Sternberg et al, 2002), 
llamado “modelo propulsión”, cuyo nombre deriva de la naturaleza 
“propulsiva” de la propia creatividad. Para estos autores, las 
contribuciones creativas deben tener un propósito y ser consideradas en 
un contexto sociocultural34. Además, estas contribuciones se realizan en 
un campo concreto (sobre un tipo de juicios ya establecidos en un 
campo formal de  conocimiento como puede ser el arte, la ciencia, la 
cultura…). Conforme a esta teoría, podemos hablar de: 

a/ Tipos de creatividad que aceptan los paradigmas actuales e intentan 
ampliarlos: 

� Reproducción: si bien este caso no se refiere a una réplica exacta de 
los existente sino que incluye ligeras modificaciones, los autores 
reconocen que es quizás la forma menos creativa, pero sin embargo 
sirve para consolidar las teorías. Es decir, en realidad, aquí no se puede 
hablar de movimiento más si de refuerzo de las ideas o procesos 
establecidos. 

� Redefinición: aquí, se trata de trabajar sobre lo conocido pero desde 
una óptica  diferente, es decir, no se cambian las ideas pero se 
presentan de una forma más “fresca”. 

� Hacia el aumento: Es decir, continuamos trabajando con los mismos 
paradigmas, pero se establecen formas para incrementar las relaciones 
entre ellos, y avanzar hacia un estadio superior en el camino que se 
está desarrollando. 

� Avance hacia el aumento: Este tipo de creatividad acontece cuando 
una idea se “anticipa” a su tiempo. Es decir, cuando alguien tiene una 
idea y el mundo (o el contexto donde se produce) todavía no se 
encuentra preparado para recibir dicha idea. 

 

b/ Tipos de creatividad que rechazan los paradigmas actuales e intentan 
remplazarlos: 

� Redirigir: Consiste en tomar un “campo” en el punto que se encuentra 
y moverlo hacia otras direcciones. 

                                                        
33   El autor habla de la “coherencia y la armonía” reflejo de esta “creatividad cualitativa”. 

34   La creatividad, siempre será juzgada y analizada como tal desde dicho contexto, y además, 
podrá ser considerada de una forma u otra (más o menos creativa) dependiendo de las épocas y los 
diferentes momentos. 



� Reconstruir/Redirigir: Aunque se mantiene el punto inicial de partida 
del paradigma existente, presupone trabajar con ideas desde un nuevo 
punto de vista nuevo en relación al presente pero no al pasado. 

� Reiniciar: Consiste en reiniciar el paradigma desde un nuevo punto de 
vista y en una nueva dirección. 

c/ Tipo de creatividad que sintetiza los paradigmas: 

� Integración: Aquí, el creador une dos o más tipos de ideas que con 
anterioridad parecían opuestas o sin relación. En base a esta teoría, 
podríamos definir a una persona como creativa cuando “es capaz de 
procesar de maneras nuevas la información que tiene ante ella, los 
datos sensoriales a los que todos tenemos acceso” (Edwards, B., 
1994:42). Es decir, un individuo que utiliza las informaciones de las que 
dispone, para crear algo nuevo realizando para ello actividades tales 
como la invención, la elaboración, la organización, la composición…Si 
por ejemplo hablamos de un músico, parte de las percepciones sonoras 
y si por ejemplo es un artista plástico, de las percepciones visuales, 
táctiles e incluso sonoras y olfativas 

Hasta aquí, hemos hablado del proceso, de la persona y del producto 
creativos y ahora, vamos a tratar de la sociedad comunidad y el 
ambiente o atmósfera creativos. 

3.1. Comunidad creativa 

Monedero, poniendo como ejemplo la Italia del renacimiento, y citando a 
Arieti, habla de la existencia de sociedades creativogenéticas35 que son 
aquellas que favorecen de forma especial la creatividad de sus 
componentes, y cuyas características comunes son (Monedero, 
1985:107): 

- son sociedades muy abiertas a los estímulos culturales, en las que los 
individuos cuentan con los medios adecuados para la expresión 
creativa; 

- existe un deseo generalizado de evolucionar y las personas creativas 
tienen ocasión de mantener contacto con personas significativas; 

- los ciudadanos tienen verdadero acceso a los medios culturales. 

Sternberg y Lambert recurren también a Arieti (Sternberg y Lambert, 
1997:281) para exponer los rasgos de una sociedad que estimula la 

                                                        
35  Monedero cita también a Simonton en relación a las sociedades creativogenéticas, quien centró 
sus estudios desde el punto de vista de la organización política y civil. La conclusión a la que llega 
este autor, según Monedero, es que “las sociedades creativas ofrecen a los niños y a los jóvenes 
dos cosas fundamentales: modelos adecuados [que favorecen la creatividad] y una diversidad 
cultural bien asumida” (Cf. Monedero, 1985:107-108). 



creatividad entre sus miembros36 y señalan que “las sociedades que 
autorizan a los individuos a trabajar orientados hacia el futuro y les 
dejan libertad para hacerlo cosechan los beneficios de su cosmovisión 
al estimular la creatividad de sus miembros” (Ibid.). 

Tal vez lo que resulte más interesante de estas características es que 
están todas relacionadas con el acceso a la cultura y con la propia 
comunicación. Por eso decimos, que una comunidad creativa es 
aquella que no se opone a la tradición: “en el marco de una sociedad 
multicultural, este concepto (…) está directamente vinculado al 
patrimonio, las formas populares de expresión cultural y la artesanía”  
(UNESCO/ESTOCOLMO/1998:70) además de a todos aquellos otros 
artefactos creados por la mente humana.  En este sentido, “las raíces 
culturales y la diversidad cultural son necesarios para desarrollar la 
creatividad” (Op. cit.:72).  En realidad esta teoría de una sociedad 
creativogenética se adapta perfectamente a las propuestas de Lasuén y 
Aranzadi, quienes afirman que el proceso creativo sólo puede ser 
entendido desde la convergencia de tres elementos: individuo, cultura e 
instituciones sociales. Lo que los autores consideran es que el individuo 
no es un ser aislado, sino que se encuentra inserto en un medio cultural 
que le modela, pero que a su vez es transformado por los individuos. 
Este medio genera en parte las necesidades y deseos de los individuos 
que van a motivarle para ser más o menos creativo. 

Las normas, valores y creencias de este medio cultural se transmiten a 
través de las instituciones sociales que sirven de fluido de transmisión 
de los conocimientos y de la información que se produce en el campo o 
medio cultural en el que los individuos se muevan. En relación a este 
asunto, decir que la organización de la información y las formas de 
acceso a ella en cada campo pueden favorecer o frenar los procesos          
creativos37. 

                                                        
36  Estos rasgos propuestos por Arieti y citados por Stenberg y Lambert son nueve: 1) apoyo al 
trabajo creativo (mecenazgo en las artes); 2) el hecho de estar abiertas a los estímulos culturales; 3) 
hincapié en convertirse más que en el ser; 4) libre acceso a los medios; 5) libertad; 6) exposición a 
diversos estímulos (por ejemplo, otras culturas); 7) tolerancia ante opiniones divergentes e interés 
en ellas; 8) interacción de las personas creativas; y 9) incentivos y recompensas para el trabajo 
creativo (Arieti, cit. por Sternberg y Lambert, 1997:281). 

37  Es decir, si un campo, por ejemplo en el ámbito científico el caso propuesto por los autores de las 
matemáticas, utiliza un lenguaje demasiado cerrado y no usa los canales apropiados de 
comunicación con todos los públicos, puede llegar a ser algo tan inaccesible que no permita la 
entrada en él de nuevos individuos que puedan aportar nuevas ideas. Si además, en este campo 
está todo cerrado y supuestamente dicho, el propio campo puede no reconocer la existencia de 
propuestas creativas por rechazarlas de antemano como ridículas. 



Podemos decir de forma resumida que “el desarrollo de la creatividad 
depende del   individuo, del campo y del medio” (Lasuen y Aranzadi, 
2002: 175-179)38 dentro de una comunidad. 

Para Sterbeng, podemos encontrar la creatividad en la vida diaria 
“cuando las personas ven nuevos modos de realizar diferentes labores 
en sus trabajos, cuando intentan nuevos u osados modos de 
relacionarse entre sí, y cuando se esfuerzan por cambiar 
completamente sus vidas” (Sternberg, 1997:11-12). Por esta razón, no 
debemos pensar que la creatividad es una aptitud que encontramos 
sólo en un número determinado de individuos, muy por el contrario, la 
presencia del talento creador la encontramos en “casi todas” las 
personas (Cf. Guildford en Beaudot, 1980:9)39. Lo que sucede en que 
algunas personas tienen esa “aptitud”40 creativa en un grado más 
elevado (Cf. Op. cit.: 23) que además, es una capacidad que puede 
desarrollarse con la educación (Guildford, 1980; Sternberg, 1997) y 
motivarse. 

En general, y según Jacob Most (Most, 1995:26-30), es posible llegar a 
ser creativo si:  

- Se busca el funcionalismo de las ideas. 

- Se da libertad al pensamiento. 

- Si se ignora la posibilidad de ridículo. 

- Si no se ponen límites a las hipótesis de trabajo. 

- Si se sitúa el problema en su contexto originario. 

- Si se hacen predicciones sobre el futuro del problema 

En base a todo lo anteriormente dicho, podemos afirmar que una 
comunidad creativa es aquella que fomenta la creatividad desde la 
libertad de pensamiento y expresion y favorece  el desarrollo en los 
individuos de ciertas habilidades fundamentales en cada proceso. 
Cuenta con los siguientes recursos de los mismos: “aspectos de la 
inteligencia, el conocimiento, los estilos de pensamiento, la 

                                                        
38  Entendiendo como campo al “área cultural” o cuerpo de conocimiento en el que se va a trabajar y 
como ámbito, a las instituciones sociales que transmiten el campo (Cf. Lasuen y Aranzadi, 2002: 
179). 

39  En realidad Guildford al igual que otros psicólogos considera que todos los individuos presentan 
las aptitudes creativas (del pensamiento creativo), “a excepción de los fenómenos patológicos” 
(Guildford en Beaudot, 1980:23).  

40   Según Guildford “la creatividad se refiere a las aptitudes más características de los individuos 
creativos” (Guildford en Beaudot, 1980:19), siendo que este autor considera que la “aptitud” – uno 
de los rasgos del comportamiento conjuntamente con los intereses, las actitudes y temperamentos- 
es “la disposición para aprender a hacer cierto tipo de cosas” (Ibid.). 



personalidad, la motivación y el entorno” (Sternberg y Lambert, 
1997:293). 

 

El Primer Festival de Diseño de la Ciudad de Viseu, 

Integrado en el proyecto InsitesViseu y organizado gracias a la 
colaboración surgida entre la APECV y el Instituto Piaget de Viseu el 1er 
Festival de Diseño de la Ciudad de Viseu tuvo lugar el pasado año 
2010, en el Fontelo. 

Una actividad de un día donde todos fuimos participes. 

Relacionado con una acción de formación de profesores de artes y 
llevado a cabo por un gran número de participantes, la experiencia del 
primer festival de dibujo de la ciudad de Viseu, no pudo ser más 
esperanzadora y prometedora. Una actividad abierta a todos los que 
quisieron participar en ella, fomentando la colaboración, la inclusión, la 
colaboración y el desarrollo de diversos trabajos de expresión plástica, 
corporal y musical.  

 
El arte se presenta así como una experiencia colectiva que  “se 
corresponde con el arte de la experiencia” y donde ”algo ha mutado en 
relación con uno mismo, con los otros y con el mundo (…) La 
experiencia del arte reivindica la singularidad como feudo de la 
auténtica experiencia existencial, aquella que no deja las cosas tal y 
como están, sino que auspicia el renacimiento del sujeto” (Valente , J.A. 
in Ortiz-Osés, A. & Lanceros, P., 2006:470). 

   
Por otro lado, y tal y como diria Gordon Cullen, un evento de estas 
características trata fundamentalmente de dar al hombre la oportunidad 
de “relacionarse a sí mismo con lo que le rodea” (Cullen, G., 1974: 10), 
algo que por otro lado “constituye un hábito instintivo del cuerpo 
humano” (Ibid.) que pretende incorporar nuevamente en el quehacer 
diario del hombre, el “aprender a habitar” heideggeriano; consiste en 
buscar, encontrar y sentir como parte de ese habitar el «locus» del lugar 
y “volver la mirada (y con ella los objetivos, los medios y los recursos) 
hacia el patrimonio local, el patrimonio de los lugares, el de las gentes 
de esos lugares” (González, en Rivera, 2001: 274); volver la mirada 
hacia el arte como factor creativo y hacia la naturaleza, como eterna 
creadora.  

 
Considerando que algunos autores como Walsh, denuncian la 
existencia de un distanciamiento real entre las relaciones sociales y los 
contextos locales donde estas se producen (Cf. Walsh,1992:27), 
debemos dejar de hablar y movernos en términos abstractos y globales, 
para centrarnos en el “resurgir” del lugar entendido no sólo como centro 
de nuestras relaciones sino como nuestro espacio vital, ya que “la 
relación basada en la vida sobre el mismo medio físico, en compartir 
medios de vida que guardan alguna especie de relación estructural, es 
uno de los nexos más radicales y fuertes que constituye cualquier forma 
de vida ciudadana” (Ayllón, 1995:84). 

 



En palabras de Aldo Rossi “los lugares son más fuertes que las 
personas, el escenario más que los acontecimientos” (Rossi, 1984: 63). 
Nosotros estamos de acuerdo con Rossi, y por eso la idea de organizar 
una Festival de Arte en el parque de la ciudad, pero recordando que sin 
las personas y sus experiencias, no es posible la construcción de los 
lugares y el desarrollo de las comunidades. 

 
CONCLUSIONES 

Si partimos de la base de que el desarrollo humano como proceso 
consiste en alargar las opciones de los individuos con el fin de 
permitirles ser quien son y quienes pueden ser, desarrollando todas sus 
capacidades, entonces, no cabe duda de que en la medida que los 
individuos reconocen la importancia que reside en el arte, en el 
momento en que comienzan a conocerlo y apreciarlo, estamos 
consiguiendo que incorporen en sus hábitos diversas formas de 
conocimiento de sí mismos como portadores de una identidad cultural, y 
hacia los otros, como participes y apreciadores de ese legado que por 
su vez, facilitan la expresión de nuevas ideas y conceptos. Otro de los 
factores que contribuirá a significar esta experiencia artística se 
relaciona con el sentido del lugar. Desde esta perspectiva, el arte 
legitimiza el sentimiento de pertenencia a un espacio o lugar concretos. 

 
Así es como podemos concluir que un evento cultural como fue el 
Primer Festival de Diseño de la Ciudad de Viseu contribuyó al 
desarrollo de una comunidad educativa, creativa e inclusiva, donde 
el arte y la experiencia artística se transformaron en sus 
principales herramientas. 

Diremos también que el arte debe ser expresado y experimentado ya 
que aporta un saber práctico sobre la vida y sus cuestiones 
fundamentales, cuestionando la esencia misma del ser y del acto 
creativo… El arte como fenómeno comunica y contribuye para el 
entendimiento de las comunidades, haciéndolas partícipes de un 
sentimiento inequívoco de libertad y de comunidad. 

Para nosotros, el arte es el interlocutor entre el sentir y el alma, y 
contribuye de forma fiel a dar senti do al existir de las comunidades, y 
como decimos, las hace participes de un sentido de libertad, que 
fomenta su conocimiento y acercamiento, favoreciendo así la cohesión 
social y cultural y favoreciendo el desarrollo personal de los individuos.  

El arte exige siempre tomar opciones, favorece el sentido crítico y el 
desarrollo de una capacidad analítica y reflexiva en torno al medio que 
nos rodea y que acoge nuestras experiencias. 

El arte por sí propio es ya una experiencia creativa.  
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RESUMO  O presente estudo centra-se na temática da criatividade, e, mais 

especificamente, na verificação do exercício de técnicas da criatividade 

como ferramentas de desenvolvimento do processo criativo.  

Ao longo do tempo foram apresentadas diferentes perspectivas sobre 

explicação da criatividade e do potencial criativo. No entanto, a capacidade 

de produção pela originalidade inventiva encontrando soluções diferentes e 

originais face a novas situações, é, nas várias teorias, uma definição comum. 

Actualmente as pesquisas apontam que a criatividade é inata, sendo que todos 

somos criativos, seja em maior ou menor grau, provindo de vários factores.  

A educação é um dos agentes apontado como inibidor ou impulsionador da 

nossa capacidade criativa. Os docentes deparam-se com a dificuldade de 

desenvolver competências nos discentes para responder criativamente aos 

problemas colocados, tendo um papel proeminente neste desígnio. As 

instituições de ensino devem dotar os seus alunos de ferramentas que lhes 

promovam a agilidade mental para a resolução de situações futuras, de uma 

forma original, importante para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. A utilização das técnicas da criatividade é uma das ferramentas 

para a promoção do pensamento criativo. Estas, e em função de estudos 

neste âmbito, têm sido apontadas como factor de melhoramento das 

capacidades criativas. Neste artigo, apresenta-se primeiramente uma breve 

contextualização teórica sobre a temática focada, bem como o 

estabelecimento de uma relação entre a criatividade e o sistema educacional, 

finalizando-se com o retrato de alguns exemplos da vida profissional dos 

autores como docentes, traduzindo algumas das suas práticas educacionais, 

estratégias e objectivos, no sentido de promover as aptidões do pensamento 

criativo nos seus alunos.  

TEXTO 

1. Introdução  

A criatividade, apesar de ser uma palavra bastante utilizada no dia-a-dia, tem 

sido apontada na literatura especializada por uma grande variedade de 

definições. Parece existir uma falta de clareza científica sobre a sua 

conceitualização. Esta indefinição parece servir para que no quotidiano 



utilizemos a palavra criatividade numa variedade de situações, pois ela 

permite expressar uma amplitude de significados. 

São muitas as definições de criatividade, sendo, sem dúvida, um conceito 

complexo e multifacetado, que se condiciona segundo o âmbito de aplicação 

e que pode ser abordado a partir de inúmeras perspectivas diferentes. Na 

investigação sobre a criatividade deparamos com uma variedade de teorias e 

modelos que explicam o pensamento criativo e os seus procedimentos 

mentais. A explicação da criatividade/processo criativo atravessou diferentes 

pontos de vista ou visões na busca de um entendimento amplo sobre o 

assunto, observando-se pelo menos um ponto comum compartilhado pela 

quase totalidade dos autores, que a definem como uma possibilidade de gerar 

respostas originais. 

Na Antiguidade Clássica utilizou-se o pensamento filosófico para entender a 

criação. Uma das mais velhas concepções da criatividade é a sua origem 

divina ou uma forma de loucura41, face ao seu carácter de impulsividade e 

irracionalidade.  

No fim do Renascimento surge a explicação da criatividade como génio 

intuitivo, para compreender a capacidade criativa de Da Vinci, Vasari, 

Telésio e Michelangelo. Durante o século XVIII, muitos pensadores 

associaram a criatividade a genialidade. Além de génio, essa teoria 

identificava a criação como uma forma saudável e altamente desenvolvida da 

intuição, tornando o criador uma pessoa rara e diferente.  

Com a teoria evolutiva das espécies de Darwin a criatividade passou a ser 

considerada como uma manifestação de uma força vital, ou seja inerente à 

vida. A matéria inanimada não era assim criadora, uma vez que sempre 

produziu as mesmas entidades, como átomos e estrelas, enquanto que a 

matéria orgânica é fundamentalmente criadora, pois gera sempre novas 

espécies. Um dos principais exponentes dessa ideia foi Sinnot (1962), quando 

afirmou que a vida é criativa porque se organiza e se regula a si mesma e 

porque continuamente origina novidades.  

A partir do século XIX, a explicação da criação passou a receber um 

tratamento mais científico, proporcionado pelo desenvolvimento da 

Psicologia. O interesse no estudo da criatividade por esta área foi 

amplificado quando vários trabalhos começaram a abordar a questão do 

potencial humano para a auto-realização, conduzindo a uma pesquisa de 

condições e factores que facilitariam a sua expressão (Alencar, 1996a). Os 
                                                        
41  “Há uma correlação entre o criativo e o louco. Logo, temos de sofrer a loucura com alegria” (Kingman Brewster apud Robert 
J. Sternberg & Wendy M. Williams (1999). Como desenvolver a criatividade do aluno, p. 13). 



recentes estudos sobre a criatividade englobam componentes distintos 

considerados necessários para a sua ocorrência. Como resultado têm sido 

elaborados vários estudos conduzidos com o objectivo de investigar variáveis 

do contexto sócio-histórico-cultural que interferem na produção criativa e 

que favorecem o comportamento criativo. Uma abordagem individual foi, 

assim, substituída por uma visão sistémica do fenómeno criatividade 

(Feldman, Csikszentmihalyi & Gardner, 1994).  

Segundo Alencar (2004), as pesquisas sobre criatividade têm revelado que 

todos os indivíduos são criativos, em menor ou maior grau (dependendo de 

inúmeras variáveis), e que a mente humana, ainda pouco explorada, é, sem 

sombra de dúvida, ilimitada. Um dos factores que interfere no potencial 

criativo de cada indivíduo é a educação que recebemos, que inflecte em nós 

atitudes menos ou mais positivas em relação às nossas capacidades e 

potencialidades criativas. Alencar (op.cit., p. 9) refere que, existem inúmeras 

falhas e distorções no sistema educacional onde “o espaço reservado para a 

exploração, para a descoberta, para o pensamento criador, é reduzido e às 

vezes inexistente”. Os professores deparam-se, diariamente, com a 

dificuldade de ajudar os seus alunos a pensar criativamente ou a exercitar o 

seu pensamento criativo, o que se torna importante para o desenvolvimento 

pessoal de cada um deles. O papel do professor no processo de crescimento 

do aluno e de desenvolvimento das suas habilidades criativas é essencial. Na 

formação dos discentes não é suficiente apenas transmitir conhecimentos, é 

também necessário desenvolver a competência de responder criativamente 

aos problemas colocados. Aos alunos devem ser fornecidos meios capazes de 

promover agilidade mental para os preparar para situações futuras. 

As técnicas da criatividade têm sido utilizadas pontualmente em contexto 

sala de aula pelos professores para estimular as habilidades mentais do 

pensamento criativo dos discentes. Ao verificarmos a função destas técnicas, 

percebemos que, na realidade, a criatividade não é algo que possa ser 

ensinado, mas sim uma aprendizagem sobre o modo de pensar42, que estimula 

o potencial criativo de cada um. Existem técnicas para diversos fins 

específicos, formuladas por vários autores, que podem provocar 

artificialmente o surgimento de ideias, ao invés de deixá-las surgir 

naturalmente, impulsionando o nosso pensamento a libertar-se de dogmas da 

nossa sociedade, que podem, de certa forma, influenciar directamente o 

pensamento criativo. Observam-se, assim, técnicas da criatividade destinadas 

                                                        
42  “… o modo como pensamos é, muitas vezes, mais importante do que o que pensamos” (John Dewey (1933) apud Robert J. 
Sternberg & Wendy M. Williams (1999). Como desenvolver a criatividade do aluno, p. 19). 



à exploração do processo criativo, fundamentadas em procedimentos 

empregados na heurística, como a combinação, a abstracção, a 

transformação, a associação, entre outras. 

 

2. Estudos recentes sobre a criatividade - 

Perspectivas integradoras 

Nos últimos 20 anos novas contribuições teóricas surgiram, onde o objectivo 

não foi o de traçar o perfil do indivíduo criativo e, consequentemente, 

desenvolver programas e técnicas que favorecessem a expressão criativa, 

mas sim englobar componentes distintos considerados necessários para a 

ocorrência da criatividade (Alencar & Fleith, 2003a). Como resultado, têm 

sido elaborados vários estudos conduzidos com o propósito de investigar 

variáveis externas ao indivíduo, como o seu contexto social, cultural e 

histórico, que intervêm na produção e no comportamento criativo. Assim, 

uma abordagem individual foi substituída por uma visão sistémica do 

fenómeno criatividade  (Feldman, Csikszentmihalyi & Gardner, 1994), onde 

a produção criativa não é atribuída exclusivamente a um conjunto de 

características intrínsecas da personalidade do indivíduo, mas também à 

influência de factores externos do ambiente em que este se encontra inserido 

(Hennessey & Amabile, 1988). 

Com base nesta abordagem recente foram elaborados três modelos/teorias de 

criatividade: a Perspectiva de Sistemas de Mihaly Csikszentmihalyi (1988a; 

1988b; 1988c; 1996), o Modelo Componencial de Criatividade de Teresa M. 

Amabile (1983; 1989; 1996) e a Teoria de Investimento em Criatividade de 

Robert J. Sternberg e Todd Lubart (Sternberg, 1988; 1991a; Sternberg & 

Lubart, 1991; 1993; 1995; 1996), que serão descritos seguidamente 

 

2.1. A Perspectiva de Sistemas de Mihaly 

Csikszentmihalyi 

Para Csikszentmihalyi, a criatividade “não ocorre dentro dos indivíduos mas é 

resultado da interacção entre os pensamentos do indivíduo e o contexto sócio-

cultural. Criatividade deve ser compreendida não como um fenómeno 

individual mas como um processo sistémico” (Csikszentmihalyi, 1996, p.23). 

Para este autor, o mais importante não é explicar criatividade mas sim onde 

esta se encontra, e até que ponto o ambiente sócio-cultural-histórico identifica 

ou não um trabalho criativo. Csikszentmihalyi defende, assim, que os estudos 

em criatividade não devem ser apenas focalizados no indivíduo, mas também 



nos sistemas sociais em que este se encontra inserido, ou seja, “não podemos 

estudar a criatividade isolando as pessoas e os seus trabalhos do meio social e 

histórico no qual as suas acções são realizadas… o que qualificamos de criativo 

nunca resulta de uma acção individual isolada” (Csikszentmihalyi, 1988a, 

p.325).  

No modelo proposto por Csikszentmihalyi – A Perspectiva de Sistemas –, o 

indivíduo é entendido num contexto mais vasto, existindo uma transposição 

do contexto do indivíduo para o indivíduo em contexto (Morais, 2001, 

p.127). O autor aponta um modelo dinâmico que tenta explicar a realização 

criativa, através de um processo de interacção de três 

subsistemas/componentes: indivíduo (legado genético e experiências pessoais), 

domínio (cultura, conhecimento) e o campo (sistema/contexto social). 

 

2.2. O Modelo Componencial de Criatividade de 

Teresa M. Amabile 

Ao procurar definir o campo da criatividade, Amabile adopta a opinião 

generalizada pela maior parte dos investigadores da criatividade, o que 

designa por “definição consensual da criatividade” (Amabile, 2001, p.3). 

Assim, esta autora refere que a criatividade é a produção de novas ideias, 

contudo estas têm de ser orientadas para um determinado objectivo.  

Neste sentido, uma resposta ou um produto serão considerados criativos na 

medida em que são validados como novos, apropriados, correctos, úteis ou 

que apresentam valor para a tarefa em questão, sendo esta “mais 

provavelmente heurística do que algorítmica” (Morais, 2001, p.124). No 

entanto, esta autora considerou que era muito difícil operar com essa 

definição, ou seja, mensurar, determinar e avaliar a criatividade. Assim, 

Amabile elaborou um modelo componencial da criatividade em que 

estabelece um processo de medida da criatividade, definindo uma técnica 

consensual de avaliação que aplicou nas suas pesquisas (Amabile, op. cit.).  

Amabile (1983; 1989; 1996) enfatiza, na sua teoria, que o processo criativo 

é influenciado através de factores diversos: cognitivos, de personalidade, 

motivacionais e provenientes do contexto social, “sendo a produção criativa 

a materialização dessa constelação de variáveis” (Morais, op. cit., p.123). 

Nos seus estudos privilegia, assim, as chamadas "situações criativas", as 

circunstâncias envolventes, o ambiente social e as diversas formas e 

processos que incentivam, desenvolvem, limitam ou condicionam a 

criatividade. Nessa perspectiva, Amabile (1996) propõe, no seu modelo, três 



tipos de componentes para o trabalho criativo: capacidades de domínio 

relevantes (domain relevant skills), capacidades criativas relevantes 

(creativity relevant skills) e a motivação. Para a autora é necessário que 

todos os componentes se encontrem em interacção. 

2.3. A Teoria de Investimento em Criatividade de 

Robert J. Sternberg e Todd Lubart 

Na formulação inicial de uma teoria da criatividade, Sternberg (1988) 

considerou apenas alguns atributos internos do indivíduo que contribuíam 

para o funcionamento do processo criativo, distinguindo a inteligência, a 

personalidade/motivação e o estilo cognitivo. Apesar de ter apenas 

ponderado esses atributos pessoais, este autor já considerava que um modelo 

completo deste fenómeno deveria incluir também o ambiente, factor que 

impede ou facilita a manifestação criativa. O modelo foi ampliado pelo 

próprio autor em 1991, tendo posteriormente a colaboração de Lubart 

(1991; 1993; 1995; 1996), considerando que o comportamento criativo é o 

resultado de seis factores distintos, todos interligados e que elegem como 

recursos necessários para a expressão criativa. Estes seriam a inteligência, os 

estilos intelectuais, o conhecimento, a personalidade, a motivação e o 

contexto ambiental.   

 

3. A criatividade e a educação 

O estudo da criatividade como uma área de pesquisa educacional aumentou na 

segunda metade do século XX, tendo influência sobre as práticas 

educacionais, estratégias e objectivos de ensino e sobre o ambiente físico da 

escola em si (Torrance, 1983). Condições favoráveis para o 

desenvolvimento do potencial criativo dos discentes têm sido caracterizadas 

como de manifesta importância por parte de pedagogos e psicólogos. 

Existem vários factores que condicionam o desenvolvimento do pensamento 

criativo. Segundo Alencar (1996), a escola pode ser um deles, com a sua 

educação tradicional, que dá relevância ao “pensamento analítico, 

convergente e lógico” (Alencar & Fleith, 2003a, p. 63), visíveis nos 

próprios pressupostos enraizados na nossa sociedade ocidental, sedimentados 

ao longo de muitos anos, que nos levam a assumir como condição necessária 

para tudo a utilidade, o adequado, o correcto e o perfeito, cumprindo as 

normas impostas, que, de alguma forma, contribuem também para manter o 

potencial criativo entorpecido no indivíduo, dificultando o seu caminho no 

assumir riscos, no experimentar, no ousar, no divergir e no uso da 



imaginação. No ensino, dimensões mais afectivas e sociais da personalidade 

dos discentes são subestimadas, e desvalorizadas componentes da cognição 

curricularmente em termos de conteúdos e de processos, como a criatividade, 

a intuição ou a imaginação (Almeida & Mettrau, 1994). Segundo Sternberg 

(1991a), as capacidades criativas dos alunos continuam a ser descuradas pela 

escola, que difunde um saber concluído, onde se deixa pouco espaço para 

emergir a criatividade, a invenção, a fantasia ou a iniciativa43 ,44. Na prática, 

exige-se aos alunos a reprodução de conhecimentos e a memorização, 

solicitando aos mesmos “conhecimentos muitas vezes obsoletos” (Alencar & 

Fleith, 2004, p. 106). Segundo Paulovich (1993), a classificação menor ou 

maior dada aos alunos em tarefas (testes, trabalhos, exames, etc.), obriga a 

memorizar e consequentemente a regurgitar um volume incrível de factos 

numa velocidade que tolda a reflexão, mesmo a dos mais entusiastas, sobre 

aquilo que é ensinado e, ao mesmo tempo, não permite que estes sejam 

intelectualmente estimulados. Desta forma, não devemos somente preencher 

o intelecto dos alunos com conhecimento - é também necessário conduzi-los 

para exercitar o seu uso. Tolliver (1985) considera que os docentes, de 

alguma forma, podem estar a encorajar os discentes a cometer atrocidades 

intelectuais para atingir os seus objectivos na obtenção de boas notas, para se 

integrarem no mercado futuro de trabalho. Assim, reforça-se a adaptação e a 

obediência perante o sistema educativo, apesar de existir um reconhecimento 

actual e crescente de que é fundamental na sociedade presente preparar o 

aluno, perante mudanças profundas, complexas e incertas, que ocorrem num 

ritmo cada vez mais rápido, originando continuamente novos problemas e 

desafios, e que exige da sua parte a capacidade de pensar criativamente e 

individualmente, e não meramente reproduzir o conhecimento adquirido.  

As instituições de educação (formais e informais) podem desempenhar um 

papel importante no processo de desenvolver a criatividade. Nesta 

perspectiva, Alencar (1996b) afirma que é necessário que o sistema 

educacional cultive aptidões relacionadas com o pensamento criativo e 

favoreça atributos de personalidade que auxiliam a produção criativa, para 

que os alunos aprendam a usar as suas potencialidades, encorajando a sua 

independência e reforçando o comportamento criativo. Torrance (1965) 

refere que os alunos preferem aprender de forma criativa, explorando, 

manipulando, questionando, experimentando, testando e modificando ideias. 

                                                        
43 “Começamos a repressão da criatividade natural das crianças quando se espera que elas pintem no interior dos contornos dos seus 
livros de colorir.” - Robert J. Sternberg & Wendy M. Williams (1999). Como desenvolver a criatividade do aluno, p. 9. 
44  “Quando os alunos passam para além dos contornos dos livros de colorir ou usam uma cor diferente são corrigidos.” (op. cit., 
p. 38).   



Mudar estratégias, metodologias e sobretudo posturas, a fim de activar o 

desenvolvimento do potencial criativo nos sistemas educativos torna-se 

necessário, para que o desenvolvimento da criatividade possa contribuir para 

a autonomia crescente do aluno, para a adaptação a circunstâncias novas, 

vertiginosas, ubíquas e multi-direccionais da nossa sociedade.  

 

4. Técnicas da criatividade  

Hoje em dia são utilizadas técnicas da criatividade no sentido de promover o 

desenvolvimento do pensamento criativo. Em pesquisas efectuadas é 

evidenciado que o uso de técnicas adequadas têm efeitos positivos sobre o 

indivíduo, independentemente do seu grau de criatividade, e que a sua 

aplicação pode conduzir ao melhor desenvolvimento das capacidades 

criativas, apresentar respostas originais e atingir soluções mais adequadas 

para qualquer problema apresentado. Apesar de se referir que existem pessoas 

mais criativas do que outras, todos podemos tornar-nos pensadores criativos 

com algum treino4546. Estas técnicas são usadas em diferentes contextos, 

principalmente no início de um projecto, para a definição do problema, e 

cada uma delas aborda situações diferentes.  

Assim, existem diferentes técnicas da criatividade, propostas por vários 

autores, que são “sistematizações dos procedimentos mentais”, um “apoio e 

um estímulo para o uso de habilidades do pensamento de forma sistemática e 

deliberada” (Tschimmel, 2001, p. 8), que auxiliam a “estimular a imaginação 

e as associações analógicas” (Tschimmel, 2002, p. 95), “a organizar e a 

optimizar o pensamento, a evitar um pensamento mecânico baseado em 

experiências individuais e respostas anteriores, a organizar e reorganizar 

informações e conhecimento, a dirigir a atenção” (Tschimmel, 2001, p. 8).  

Alguns exemplos destas técnicas são: a sinética, teoria da invenção dos 

problemas criativos (TRIZ), os seis chapéus do pensamento, o 

brainstorming [algumas variantes: o stop and go brainstorming, o 

brainstorming sequencial, post-it’s brainstorming, o brainstorming 

anónimo, as anotações colectivas, o método 6-3-5, o brainwriting (variante: 

a circulação de ideias)], o mapa mental, o sleep writing, a biónica, a listagem 
                                                        
45 “Se queremos ensinar às pessoas um novo modo de pensar, não devemos dar-nos ao trabalho de ensinar. Em vez disso, damos-lhe 
uma ferramenta cujo uso provoque novas maneiras de pensar” – R. Buckminster Fuller, apud Katja Tschimmel (2001). Teoria da 
Criatividade – a criatividade no design, p.8 – apontamentos cedidos pela autora aos participantes na Palestra sobre Criatividade, 
realizada na Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos, no âmbito da disciplina Cultura do Design do mestrado de Design 
Industrial.  
 

 



de atributos, as analogias, o scamper, a análise morfológica, a provocação na 

operação (po), o Phillips 66, entre outras.  

Para a efectivação de propostas de trabalho no âmbito de diferentes unidades 

curriculares ministradas pelos autores, regularmente são utilizadas diferentes 

técnicas de criatividade e processos no sentido de alcançar melhores 

resultados nos trabalhos propostos aos discentes. Assim, para melhor 

contextualizar descreve-se seguidamente as mais comummente usadas pelos 

docentes, sendo posteriormente descritos e apresentados projectos realizados 

com a sua utilização, ilustrando uma tentativa de promover condições 

favoráveis aos discentes e potencializar o processo criativo. 

 

4.1.  Brainstorming  

O brainstorming foi criado em 1938 por Alex F. Osborn e, é um dos 

métodos do pensamento criativo para a resolução de problemas. Este autor 

era nesta época presidente de uma importante agência de publicidade norte-

americana, e a invenção desta técnica foi primeiramente aplicada nesta área 

e na inovação tecnológica, sendo hoje em dia uma das mais investigadas e 

aplicada em outras áreas.  

O brainstorming é um método que visa fomentar/facilitar a produção de 

soluções de uma forma original e criativa, cuja aplicação, segundo Osborn, 

deve assentar em quatro regras: 

1ª. Adiar o julgamento, ou seja, diferir a crítica.  

2ª. Procurar um maior número de ideias possíveis sobre um problema em 

particular.  

3ª. Aceitar todas as ideias como válidas, mesmo as mais absurdas e 

desmesuradas, sendo mais fácil diminuir a intensidade de uma ideia do que 

aumentá-la; 

4ª. Procurar melhorar e combinar ideias.  

 

4.2. O mapa mental  

A técnica do mapa mental foi criada em 1974 pelo inglês Tony Buzan, 

investigador na área da inteligência. Este autor através da observação de 

comportamentos de alunos e de colegas de estudo que obtinham bons 

resultados utilizando estratégias de trabalho e anotações diferenciadas, 

constatou que estes obtinham um bom desempenho sem necessitar de 

despenderem muito tempo. Procedendo a uma análise cuidadosa sobre o seu 



comportamento de estudo, percepcionou que estes utilizavam desenhos, cores, 

ilustrações, símbolos, setas, para além de assinalarem as palavras-chave de 

textos de estudo com canetas de várias cores. Em resumo, este autor verificou 

que estes sinalizavam de forma bastante atractiva e destacada pontos 

importantes do estudo, o que lhes facilitava o encaixe rápido em termos 

perceptuais. Através destas considerações elaborou a técnica do mapa mental, 

que permite a visualização do mapa do pensamento, procurando, de certa 

forma, estimular a sua flexibilidade. Esta técnica possibilita que os dois 

hemisférios cerebrais sejam activados, ou seja o pensamento verbal-lógico e o 

pensamento visual-intituitivo, promovendo um desenvolvimento do processo 

cognitivo (Tschimmel, 2002).  

Este processo pode ser desenvolvido em grupo ou individualmente e consiste 

em efectuar anotações de uma forma não linear, numa folha de papel, num 

quadro, entre outros, onde a ideia principal é inserida no centro e, a partir 

desta, se criam várias ramificações que, de certa forma, organizam e 

hierarquizam os tópicos de um assunto e, em simultâneo, os sintetiza, 

fornecendo uma visão global. A partir de um assunto principal que se encontra 

no centro são executadas ramificações principais que se expandem em vários 

tópicos do assunto principal e cada um destes contém, subsequentemente, 

ramificações com detalhes explicativos. Neste sentido, podemos referir que 

partimos do geral para o particular, o que permite uma melhor compreensão 

dos vários elementos constituintes de um problema e a distinção mais fácil da 

ordenação dos seus diferentes planos. O que encontramos no final é, de uma 

forma sintética, uma “enormidade” de conteúdos, factos e questões 

compactados num único esquema.  

Na elaboração do mapa mental, Buzan sugere a utilização de imagens 

simbólicas, cores, ícones, palavras-chave, desenhos, figuras, para uma melhor 

percepção e apreensão do problema, bem como a sua memorização quando 

esta é pretendida 

 

5. Percursos   

Os docentes leccionam várias unidades curriculares na área de Design, numa 

abordagem teórica e prática onde em determinado momento pretende-se que 

os alunos sejam capazes de responder criativamente aos diferentes 

enunciados propostos, com a produção de algo novo. Os autores tem como 

linha orientadora no seu processo de trabalho “As perspectivas 

integradoras”, estudos recentes sobre a criatividade, que defendem que a 



capacidade criativa de um indivíduo é formada por um sistema composto por 

características individuais e condições ambientais com múltiplas variáveis e 

que o seu desenvolvimento depende da contínua interacção entre estas.  

Os seus percursos têm sido no sentido da adaptação de um plano flexível no 

encontro de estratégias que permitam os discentes agilizar o seu processo 

criativo e criarem ferramentas pessoais para o desenvolvimento da 

criatividade. Assim apresenta-se a metodologia adaptada através da 

apresentação de propostas de trabalho que ensaiam promover nos discentes a 

fluidez, a flexibilidade e a originalidade do pensamento apontados pela 

maioria dos investigadores como sendo os indicadores de uma pessoa 

criativa. 

A primeira acção é o contacto com os discentes através de uma 

entrevista/apresentação dos grupos de trabalho, de forma a recolher 

experiências e conhecimentos anteriores, tendo em conta os conteúdos 

programáticos que serão abordados nas unidades decorrentes, e uma 

caracterização geral do grupo e individual, proporcionando, ao mesmo 

tempo, a primeira interacção. Prossegue-se com um exercício inicial que se 

denomina por “estruturas”, servindo para estimular e suprimir eventuais 

formalidades ou barreiras entre os elementos. Neste a avaliação é suprimida, 

considerando-se que poderia ser um factor inibidor. Primeiramente é feita 

uma contextualização teórica sobre o tema abordando-se diferentes tipos de 

estruturas, naturais, artificiais e conceptuais, a diferentes escalas (nano, 

micro, meso e macro), as suas funções e métodos de construção. Propõe-se 

depois a realização de uma estrutura individual, cujo objectivo é ser a mais 

alta e a maior possível dentro de um período de tempo previamente definido, 

usando dois materiais, a plasticina como elemento de ligação e a esparguete 

como elemento de construção, sendo que as suas características, a 

flexibilidade, a resistência, o peso, devem ser tidas em conta para a execução 

do projecto. É de salientar que, é irrelevante o método que os alunos utilizam 

e a forma final que cada estrutura adquire uma vez que a percepção é a base 

do pensamento criativo tenta-se canalizar este projecto para observação e 

atenção a pormenores do nosso mundo natural e artificial no âmbito das 

estruturas estimulando uma percepção livre e abstracta dos modelos não na 

procura da forma mas sim a concretização do objectivo. Maioritariamente os 

alunos entram numa competição salutar, o que gera motivação. Após a 

concretização desta etapa, é solicitado que todas as estruturas se liguem entre 

si, através de pontes suspensas, deixando de ser um trabalho individual 

passando para um trabalho colectivo e de entreajuda criando-se com esta 



acção um espaço de partilha de ideias e métodos utilizados pelos diferentes 

participantes que pretende estimular a criatividade individual, pelo contacto 

e interacção com os outros criativos.  

Em todas as etapas é pedido que seja feito um registo da evolução do 

trabalho. No final é realizada em grupo uma reflexão sobre o exercício, 

individual e colectiva, pela abordagem dos pontos positivos e negativos.  

Por último, comentam-se o trabalho e remete-se para a efemeridade de 

qualquer estrutura e que devemos ter a capacidade de avançar sobre o trabalho 

realizado, procurando outros caminhos em termos de conhecimento. Assim, 

e para enfatizar este ponto de vista, é pedido aos alunos que tenham a 

capacidade de destruir o executado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este exercício pode adquirir variantes em alguns anos ou unidades 

curriculares, através da execução de estruturas numa escala média e superior 

com a utilização de outros materiais, não obstante de ter o mesmo objectivo. 

O primeiro exemplo apresentado foi resultado do trabalho com várias turmas 

Fig. 0- Exemplo do exercício estruturas (2010/2011). 
 



procurando-se o reforço do espírito de grupo e da motivação pela 

concretização de um trabalho com dimensões superiores e pela sua exposição 

perante a comunidade escolar.  

O segundo exemplo traduz o desenvolvimento do trabalho com apenas uma 

turma, cujo desenrolar da estrutura dirige o projecto para outra acção – a 

participação no concurso promovido pela Câmara Municipal de Bragança 

“Presépios de Natal”. Assim, este é direccionado para este objectivo, onde, 

ao contrário dos outros exercícios retratados, a criatividade era essencial. 

Adiciona-se este factor externo ao trabalho para potenciar ainda mais a 

motivação individual e colectiva, com a modificação do contexto ambiental 

do processo. É de se referir que, este projecto ganhou o 1º prémio na 

categoria “Presépio Inovação” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados desta acção são o trabalho de grupo onde as ideias são 

partilhadas, a quebra de barreiras, a desinibição dos discentes e a motivação 

pela concretização rápida de um exercício transformando-se o processo 

criativo em algo fluído e descomprometido.  

Após esta etapa, são apresentadas as propostas de trabalho para a 

prossecução dos objectivos programáticos das diferentes unidades 

curriculares, tendo todas elas em comum a realização do protótipo de um 

objecto, que proporciona aos discentes a oportunidade de explorar 



manipulando, experimentar, testar e modificar ideias e conceitos pela sua 

execução, sendo o processo criativo um contínuo questionar sobre as acções. 

Não se pretendendo ser exaustivo com a descrição de todos os exemplos, 

retrata-se somente um para ilustrar a metodologia adoptada, que é pensada 

no sentido de activar o desenvolvimento do potencial criativo dos discentes 

e dotá-los de técnicas, estratégias e métodos que lhes permitam desenvolver 

a sua criatividade, bem como a sua autonomia na execução de projectos 

futuros na sua vida profissional.  

Por conseguinte, apresenta-se o projecto “Objecto de Luz - 

bidimensional/tridimensional”. O objectivo deste trabalho foi o 

desenvolvimento e consequente prototipagem de produtos de pequena escala 

através de uma folha de polipropileno, com a sua apresentação numa 

exposição venda para a comunidade escolar e alargada à comunidade local, 

com o intuito de promover a responsabilização, motivação e uma simulação 

da sua acção profissional. O exercício consistia na passagem da folha 

bidimensional para o objecto tridimensional, através de dobragens, cortes, 

encaixes, entre outros. Foi colocada a restrição na utilização de outros 

materiais.  

Uma das limitações que os docentes, ao longo da sua experiência 

profissional, se deparam é o grau de aprofundamento de determinada questão, 

pela reduzida ou ausente pesquisa e tratamento de informação dos seus 

discentes. No processo de execução da proposta, os investigadores tem 

alterado a ordem pré-estabelecida da pesquisa no desenvolvimento de um 

trabalho, sendo esta realizada na fase em que os discentes desconhecem o 

tema que vão tratar, percebendo que este factor os conduz a uma procura 

mais alargada e também uma melhoria na reflexão e análise das suas 

pesquisas. 

Seguidamente é leccionada uma aula teórica sobre a temática em foco, onde 

se ilustram através de exemplos, autores, conceitos, entre outros. Na opinião 

dos docentes os alunos revelam um imediatismo de resposta na execução de 

trabalhos, através do esquiço na procura da forma para o objecto, 

negligenciando o tempo de reflexão, reduzindo o período de afluência de 

ideias e de exploração de outros caminhos e conceitos, bem como respostas 

criativas e inovadoras, constrangendo o processo criativo. A técnica 

brainstorming é introduzida como indutora das primeiras ideias e conceitos, 

inicialmente aplicada colectivamente e depois individualmente, no sentido de 

minorar o aspecto anterior e melhorar o pensamento fluente, flexível e 

original. É pedido que sejam escolhidos entre três a cinco conceitos/ideias 



produzidos para serem desenvolvidos e para cada um deles os discentes têm 

que estabelecer um público-alvo (target) o espaço para o qual o objecto se 

destina, bem como a função da luz (de presença, de leitura, entre outras). 

Tenta-se que os alunos façam esta reflexão e este estabelecimento de 

objectivos igualmente sem a procura da forma propondo-se que para cada um 

deles seja executada a técnica de criatividade mapa mental, para organização 

e ilustração do projecto. Deste processo, o discente, conjuntamente com os 

tutores, selecciona a ideia com mais pertinência, elabora nova pesquisa 

contextualizada para o desenvolvimento do seu projecto, e passa para o 

desenvolvimento formal da peça através do desenho. O processo é 

completado pelo refinamento da ideia através de maquetas, do desenho 

técnico e pela construção do protótipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusões  

As experiências retratadas são assinaladas como profícuas, referindo-se 

que a introdução das diferentes situações criativas através de propostas 

de trabalho e das técnicas da criatividade, produziram em todo o percurso 

dos trabalhos dos alunos um retrato de experiência caracterizado como 

manifestamente positivo na opinião dos docentes e também dos 

discentes, sendo que os objectivos foram largamente superados, tanto a 

nível colectivo como a nível individual, no desenvolvimento de ideias, 

dando ênfase ao desenvolvimento do processo, numa melhoria 

substancial da metodologia projectual e na justificação desses mesmos 

Fig. 1 – “Objectos de luz” (2001/2002) 



processos, cuja qualidade foi manifestada nos produtos finais dos alunos. 

Avalia-se que todos os projectos, independentemente da classificação 

atribuída, quando comparados com outros sem o factor técnicas da 

criatividade e de exercícios que privilegiam as situações criativas, 

revelaram-se mais bem desenvolvidos, consistentes e criativos.  

As técnicas da criatividade projectam nos discentes um novo arquétipo 

de desenvolvimento projectual. Existiram, assim, mudanças significativas 

nas suas metodologias de trabalho com a sua aplicação. Proporcionaram 

diferentes perspectivas de abordar o mesmo tema, implicando um 

horizonte mais abrangente e menos racional e objectivo, um novo 

redimensionar das problemáticas sugeridas para critérios de uma maior 

objectivação e, por vezes, de um maior pragmatismo de análise das 

questões levantadas, uma maior desenvoltura no processamento de 

imagens, metáforas, conceitos e ideias, e maior maturidade de análise 

sobre aspectos relevantes para o projecto, evidenciando-se maior 

pormenorização, cuidado, aprofundamento e responsabilização. 

Finalizando, espera-se que estes exemplos possam servir como estímulo à 

utilização de técnicas da criatividade em contextos pedagógicos e que 

desencadeie novas questões. Espera-se, modestamente, que estes funcionem 

como um factor de motivação e potenciais agentes de mudança. 
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RESUMO  Partilha das experiências e mostra dos trabalhos deenvolvidos no ano 

lectivo de 2009-2010 e neste ano lectivo na nova disciplina de opção do 



12º ano do curso de artes, Materiais e Tecnologias. Esta partilha inclui o 

trabalho de parceria realizado entre a Escola Secundária da Ramada 

(prof. Ana Heitor) e a Escola Secundária Henriques Nogueira de Torres 

Vedras (prof. Luís Ferreira). 

Palavras-Chave = Nova disciplina, novos desafios 
 

TEXTO Todos os professores no decorrer da sua actividade profissional, pelo 

menos por uma vez, já foram contemplados com “desafios surpresa”. Foi 

o que aconteceu, com toda a certeza, a muitos professores do grupo de 

Artes Visuais no ano lectivo de 2009-2010. A implementação de uma 

nova disciplina de opção no 12º ano apanhou de surpresa muitos de nós. 

No meu caso, professora de QZPND, a concurso no final do ano lectivo 

anterior e recolocada na escola onde leccionara nos últimos anos, soube 

quando me apresentei, no início de Setembro, que iria leccionar a 

disciplina de Materiais e Tecnologias para além de sete turmas de 

Educação Visual. É claro que a pergunta foi: Materiais e Tecnologias?! 

Tem manual? Não, não tem manual! Mas tem programa… 

O referido programa refere logo no início, relativamente à Visão geral 

dos Temas / Conteúdos: 

“Os conteúdos do programa da disciplina foram concebidos e 

estruturados como conteúdos de sensibilização e de abertura a estas 

áreas do saber, direccionados para a interiorização e consolidação da 

importância que os materiais e respectivos processos de transformação 

assumem no fabrico de artefactos. São baseados nas diferentes classes 

de materiais e tecnologias de fabrico, e a formação ministrada nestas 

áreas deve permitir uma generalização de conhecimentos essenciais ao 

desenvolvimento de potencialidades e competências no âmbito de 

processos de design em geral. Com uma adequada componente de 

experimentação e de realização de trabalhos práticos e, acima de tudo, 

com base em ambientes de aprendizagem estimulantes, o programa 

permite a liberdade suficiente para o professor criar a sua própria 

dinâmica na materialização das diferentes actividades pedagógicas 



sugeridas. Os conteúdos e a aquisição de saberes devem ser, dentro do 

possível, baseados em projectos reais, adequados, coerentes, e de valor 

pedagógico e formativo. De facto, é sobrevalorizado o desenvolvimento 

de competências de natureza pessoal, académica e profissional, em 

detrimento do ensino de aprendizagens de conteúdos estritamente 

académicos. É fundamental que os alunos adquiram pela simulação e 

experimentação, com espírito de rigor e exigência, saberes e 

competências que lhes permitam compreender o mundo dos objectos e 

relacioná-los com os materiais e com as tecnologias.  

É sugerida e incentivada a concretização de trabalho experimental como 

actividade privilegiada no desenvolvimento de aprendizagens e 

competências técnicas. Estas actividades podem ser articuladas com 

outras disciplinas, devendo os alunos aplicar os conhecimentos 

adquiridos no âmbito dessas disciplinas na elaboração dos projectos de 

trabalho propostos. É sugerida a realização de maquetas, modelos e 

protótipos de simplicidade adequada.  

O programa está organizado em Unidades de Aprendizagem. Os 

conteúdos, essencialmente de sensibilização e de abertura a estas áreas 

do saber, abordam as tecnologias de diferentes grupos de materiais, que 

podem, segundo Edwards e Endean
1
, ser agrupados em metálicos, 

polímeros, cerâmicos e compósitos.  

Na Unidade Introdutória de Aprendizagem, o docente deve começar por 

caracterizar a disciplina relativamente aos seus objectivos, metodologias 

pedagógicas e processo de avaliação.” 
 

Ainda no programa da disciplina, são dadas as seguintes Sugestões 

metodológicas gerais: 

“Considerou-se um programa com adequada componente de 

experimentação, materializada pela realização de objectos simples, 

através da aplicação de diferentes tecnologias, concretizando-se parte 

da aprendizagem através do “aprender fazendo”.  



As Unidades de Aprendizagem referentes às tecnologias dos materiais 

são módulos de abordagem de conteúdos referentes aos materiais e 

tecnologias, sendo caracterizados por três tipos de abordagens a saber:  

- leccionação de conteúdos;  

- exercícios de identificação/caracterização (actividades de 

análise/síntese);  

- trabalhos teórico-práticos.  

A leccionação de conteúdos, no que se refere às tecnologias dos 

materiais, deverá ser realizada, sempre que possível, tendo como 

referenciais elementos como artefactos, objectos e produtos. Os saberes 

e as competências deverão ser desenvolvidos com recurso a diferentes 

tecnologias de informação, visitas de estudo, visualização de vídeos e 

diapositivos, realização de seminários com convidados especialistas, 

consulta de manuais técnicos, brochuras, livros, catálogos e bibliografia 

da especialidade.  

Os exercícios de identificação/caracterização consistem em 

complementar o conhecimento previamente adquirido, permitindo 

também a integração de competências desenvolvidas no âmbito de outras 

disciplinas e, acima de tudo, estimular para o estudo e compreensão de 

como são feitas as coisas. Estes exercícios deverão ser efectuados com 

base em abordagens e metodologias sistemáticas e rigorosas, de 

análise/síntese, que permitam ao aluno construir e consolidar o saber 

tecnológico.  

Os trabalhos teórico-práticos consistem na materialização de projectos 

práticos, ou seja, na concretização de simples artefactos, ou no 

desenvolvimento teórico de determinado tema. Devido à natureza 

intrínseca do programa, deve ser garantida simplicidade laboriosa dos 

objectos. Assim, estes devem ser entendidos como actividades de 

experimentação de diversos materiais e a aplicação de tecnologias na 

elaboração de simples artefactos. Sugere-se a realização de trabalhos 

práticos que não impliquem a necessidade de recorrer a equipamentos 

de produção inexistentes na escola.  

Poderão, também, ser realizados trabalhos que impliquem a pesquisa, 

recolha, análise e selecção de informação para a resolução de 



problemas inerentes aos projectos práticos propostos, ou uma 

dissertação teórica sobre determinado tema proposto pelo professor.” 

E foi assim que em duas semanas fiz o melhor que pude e soube para 

preparar e planificar as aulas desta disciplina com sete tempos semanais, 

sem manual, com pouca bibliografia e nesta fase, quase exclusivamente 

com base no programa. 

Por acaso, em conversa com um amigo e colega de profissão, descobri 

que também ele iria leccionar a disciplina de Materiais e Tecnologias e 

que também tinha sido apanhado desprevenido. Como a necessidade 

aguça o engenho, decidimos de imediato unir esforços e trabalhar em 

parceria, apesar da distância que nos separava, já que ele lecciona na 

Escola Secundária Henriques Nogueira, em Torres Vedras e eu na Escola 

Secundária da Ramada, no concelho de Odivelas. 

Numa primeira abordagem, percebemos que as nossas duas escolas 

tinham condições, espaciais e de equipamento, muito díspares para 

leccionar uma disciplina teórico-prática, já que a escola de Torres Vedras 

é uma antiga escola industrial e por isso tinha, à época, oficinas 

espaçosas com todo o tipo de maquinaria, ferramentas e materiais. Em 

contrapartida, a Escola Secundária da Ramada, onde eu trabalho, tem 

poucas ferramentas e não tem maquinaria, a não ser pequenas máquinas 

eléctricas de uso doméstico. No entanto, tem bons equipamentos 

informáticos ao contrário da Escola de Torres Vedras. 

Com base na análise do programa da disciplina, no trabalho de 

planificação que ambos tínhamos já realizado individualmente e na 

análise das condições de trabalho que tínhamos em cada uma das nossas 

escolas, iniciámos uma articulação e partilha de actividades tendo em 

conta as descobertas que fomos fazendo de exposições, artistas, técnicas, 

metodologias, bibliografia, etc. 

No início do ano lectivo esteve patente no Centro de Exposições de 

Odivelas, uma exposição do escultor João Limpinho, que era muito 

oportuna para a disciplina de Materiais e Tecnologias, já que este artista 



trabalha essencialmente com Metais. Por isso, marcámos em Outubro 

visitas guiadas com o escultor que teve a amabilidade de se deslocar à 

exposição, por duas vezes, para explicar o seu trabalho, num dia aos 

alunos da Ramada e noutro aos alunos de Torres Vedras. 

      

 
Alunos da Ramada (foto 1), um trabalho do artista (foto 2) e alunos de Torres Vedras (foto 3) na exposição do 

escultor João Limpinho 

 

Já em Novembro, decidimos aproveitar as diferentes realidades das duas 

escolas e realizámos uma visita dos alunos da Escola Secundária da 

Ramada à Escola Secundária de Torres Vedras. Deste modo, os alunos da 

Ramada puderam ter contacto com um importante conjunto de máquinas 

e ferramentas que lhes foram apresentadas pelos colegas de Torres 

Vedras e que, sem esta visita, eles só ficariam a conhecer pelos livros e 

imagens retiradas da internet. Em contrapartida, os alunos da Ramada 

mostraram aos anfitriões algumas das apresentações electrónicas que 

fizeram a propósito dos diversos Metais, complementadas com alguns 

pequenos filmes. Como esta disciplina é teórico-prática, a propósito de 

cada unidade didáctica os alunos pesquisam sobre um tema que lhes é 



proposto e, posteriormente, apresentam aquilo que pesquisaram à turma. 

Neste caso, os alunos pesquisaram sobre um Metal de uma lista proposta. 

    

 
Alunos de Torres Vedras a explicar aos visitantes o funcionamento das máquinas (foto 1) e apresentação dos 

alunos da Ramada (foto2) 

Aproveitámos, ainda, para visitar algumas exposições patentes nos 

espaços culturais de Torres Vedras e conhecer um pouco da cidade. 

O dia terminou no Ecoponto de Torres Vedras, onde o professor Luís 

Ferreira nos tinha marcado uma visita, com o intuito de fazermos uma 

recolha de materiais para os nossos trabalhos práticos em Metal. Tendo 

em conta que um dos grandes objectivos desta disciplina é a reciclagem 

de materiais e que os alunos de artes já têm imensos materiais 

dispendiosos para adquirir, esta solução pareceu-nos a nós, professores e 

alunos, muito oportuna. 



      

   
Alunos da Ramada no Ecoponto de Torres Vedras 

 

Ainda no 1º período, fizemos uma visita de estudo conjunta à Quinta do 

Barrieiro, no distrito de Portalegre. A escultora Maria Leal da Costa 

disponibilizou-se para nos recebeu no seu atelier e mostrou-nos o seu 

trabalho. Esta artista trabalha essencialmente com Metal, Madeira e 

Pedra. 

             



 

        

   
Alunos das duas escolas no atelier da escultora Maria Leal da Costa e alguns trabalhos da artista 

Depois de todas estas inspirações os trabalhos realizados pelos alunos das 

duas escolas foram, de um modo geral, muito interessantes. 

A primeira Unidade Didáctica trabalhada, nas duas escolas, foi a 

Tecnologia dos Materiais Metálicos. Na escola da Ramada o tema foi 

livre e na escola de Torres o tema foi os Insectos, partindo sempre que 

possível dos materiais recolhidos na Ecoponto.  



           

       
Trabalhos em Metal dos alunos da Escola Secundária Ramada 

 

          

 

          



    
Trabalhos em Metal dos alunos da Escola Secundária Henriques Nogueira, de Torres Vedras 

 

Já a meio do ano lectivo fizemos uma exposição na Escola Secundária da 

Ramada, onde mostrámos os trabalhos em Metal realizados pelos alunos 

das duas escolas e os trabalhos em Madeira dos alunos da Ramada. De 

referir que a turma da Ramada tinha apenas 15 alunos, enquanto que a 

turma de Torres tinha 20 alunos. Convidámos toda a comunidade escolar 

e vários elementos da comunidade onde a escola se insere, 

nomeadamente, o escultor João Limpinho e a responsável pelas 

exposições do Centro de Exposições de Odivelas. 

                  
Imagens da exposição de trabalhos dos alunos das duas escolas realizada na Escola Secundária da Ramada 

 

A segunda unidade Didáctica trabalhada, pelos alunos das duas escolas, 

foi a Tecnologia dos Materiais Compósitos (Madeiras).  

Na Escola Secundária da Ramada os alunos fizeram uma recolha de 

troncos, maioritariamente na praia, e criaram uma escultura com a forma 

que os troncos lhes sugeriram. 



                    

 

Trabalhos em Madeira dos alunos da Escola Secundária Ramada 

 

Por sua vez, os alunos da Escola Secundária Henriques Nogueira, de 

Torres Vedras, criaram o design de uma cadeira e executaram a maquete 

dessa cadeira à escala 1/50.  

             

  
Algumas imagens das maquetes das cadeiras, executadas em Madeira pelos alunos da Escola Secundária Henriques Nogueira 

Na exposição realizada na Escola Secundária da Ramada não foram 

incluídos os trabalhos em Madeira da Escola de Torres Vedras porque 

estes trabalhos ainda estavam em fase de conclusão. 



A propósito da Unidade Didáctica dos Materiais Polímeros, que foi de 

todas a unidades didácticas desta disciplina aquela onde tivemos mais 

dificuldade em arranjar bibliografia, pedi ajuda a um amigo e ex-aluno, 

finalista do mestrado em Físico-Química. Preparámos uma apresentação 

electrónica a quatro mãos e demos uma aula em conjunto de introdução 

aos Polímeros. 

Como fonte de inspiração, as duas escolas deslocaram-se, em momentos 

diferentes, ao atelier da artista plástica Joana Vasconcelos, onde tiveram 

o privilégio de ter uma visita guiada pela própria e aproveitaram, ainda, 

para visitar a exposição da referida artista no Centro Cultural de Belém. 

               

 
Fotografias da visita dos alunos da Escola Secundária Ramada ao atelier da Joana Vasconcelos 

 

No final do ano lectivo voltámos a fazer uma exposição conjunta de 

trabalhos, na Escola Secundária da Ramada, desta vez realizados com 

Materiais Polímeros. 



                                           

                                 

Nesta unidade didáctica o desafio foi o mesmo para os alunos das duas 

escolas. A base de trabalho deveria ser uma tela, ou um conjunto de telas, 

onde os alunos criariam uma composição equilibrada utilizando todo o 

tipo de materiais plásticos, recorrendo o mínimo possível à pintura dos 

materiais. 

             



        

            
Algumas imagens dos trabalhos com Polímeros dos alunos da Escola Secundária Henriques Nogueira 

 

            

 



                
Algumas imagens dos trabalhos com Polímeros dos alunos da Escola Secundária da Ramada 

Para a última Unidade Didáctica, Tecnologia dos Materiais Cerâmicos, já 

não tivemos muito tempo. E nenhuma das escolas tinha mufla para 

posteriormente cozer as peças. Mas isso não nos impediu de desenvolver 

o nosso trabalho. Convidei para me apoiar na primeira aula, uma amiga e 

colega de profissão, com formação em escultura e com alguma 

experiência com as técnicas da cerâmica, a professora Inês Ferreira. 

Nesta aula esteve presente também o professor Luís Ferreira. Foi uma 

aula muito interessante, onde todos nós, professores incluídos. 

Aprendemos imenso! 

Na Ramada, as aulas seguintes serviram para fazer várias experiências, 

para experimentar algumas das técnicas que tinham sido referidas pela 

professora Inês Ferreira. E, já na última semana de aulas, usámos o 

trabalho dos Polímeros que aparece em destaque no conjunto de imagens 

anterior - trabalho dos olhos - e criámos um painel cerâmico da turma 

para colocar na biblioteca da escola. 

         



  
Algumas imagens da execução do painel para a biblioteca pelos alunos da Escola Secundária da Ramada 

 

Os alunos da Escola Secundária Henriques Nogueira partiram de uma 

planta de uma cidade e criaram um painel tridimensionalmente. 

         

 
Algumas imagens da execução do painel da cidade pelos alunos da Escola Secundária Henriques Nogueira 

E chegámos ao fim do primeiro ano de Materiais e Tecnologias! 

Venha o segundo porque a experiência, apesar do improviso e das 

dificuldades, foi muito estimulante e positiva para todos, alunos e 

professores, destas duas escolas. 

Como o trabalho de parceria, entre os dois professores e respectivos 

alunos de Materiais e Tecnologias, das duas escolas, foi muito 

estimulante e deu frutos sumarentos, no ano lectivo de 2009-2010, os 



docentes envolvidos decidiram dar continuidade à experiência no actual 

ano lectivo. 

Assim sendo, no início deste ano lectivo (2010-2011), voltei ao Ecoponto 

de Torres Vedras com os meus novos alunos de Materiais e Tecnologias. 

        

 

E de seguida fomos visitar a Escola Secundária Henriques Nogueira e foi 

de novo uma experiência muito enriquecedora. 

 



            

 

Mas não voltaremos a fazê-lo com os mesmos objectivos, já que o 

espaço, as máquinas, as bancadas e até mesmo grande parte das 

ferramentas já não fazem parte do espólio desta Escola Secundária de 

Torres Vedras. Logo na semana seguinte à nossa visita, a escola entrou 

em obras e o edifício onde se encontravam as salas desta disciplina, deu 

lugar a um outro mais moderno e confortável. Esperemos que venha a ter 

de novo as condições para este tipo de trabalhos de oficina. Agora, pelo 

menos por dois anos, será mais difícil ao Professor Luís Ferreira e aos 

seus alunos de Materiais e Tecnologias desenvolverem o seu trabalho.  

Devido ao início das obras, os alunos de Torres Vedras não iniciaram o 

ano lectivo pela Unidade Didáctica dos Materiais Metálicos, como tinha 

acontecido no ano anterior e como voltou a acontecer na Ramada. Em 

Torres começou-se pela Unidade Didáctica dos Materiais Compósitos. O 

desafio foi descobrir formas nos troncos recolhidos. Aqui ficam alguns 

dos trabalhos realizados: 



    

    

E imagens da exposição realizada no átrio de entrada da Escola 

Secundária Henriques Nogueira: 

           

 

 

Já na Escola Secundária da Ramada iniciou-se o ano lectivo com a 

Unidade Didáctica dos Materiais Metálicos. O tema para este trabalho era 



à escolha do aluno. Aqui ficam algumas imagens dos trabalhos realizados 

em Metal: 

                     

                                        

 

E também algumas imagens da exposição realizada no início do 2º 

período só com trabalhos da Escola Secundária da Ramada. 



            

 

 

O 2º período começou da melhor forma, já que se realizou, na Escola 

Secundária da Ramada, uma excelente conferência com o Mestre Ricardo 

Reis, sobre Arte Pública, onde estiveram presentes os alunos da Escola 

Secundária Henriques Nogueira e o professor Luís Ferreira. 

 



 

No início das aulas foi proposto aos alunos da Escola Secundária da 

Ramada que a propósito das quatro Tecnologias de Materiais que iremos 

estudar ao longo deste ano lectivo – Metálicos, Compósitos, Polímeros e 

Cerâmicos – cada aluno pesquisasse e escolhesse um artista plástico que 

trabalhe com esses materiais, fizesse uma apresentação em Powerpoint e 

a apresentasse à turma de forma criativa. Tendo em conta que este ano a 

turma da Ramada é recheada de alunos empenhados e talentosos, os 

resultados têm sido excelentes. Temos, todos, aprendido imenso com 

estas sessões de apresentações orais, que a propósito de cada unidade 

didáctica duram sempre mais de uma semana. A qualidade dos trabalhos 

realizados é tal que, neste 3º período, esses trabalhos vão ser exibidos na 

sala de convívio dos alunos, na biblioteca da escola e na sala de 

professores. 

Durante o 2º período os alunos da Ramada realizaram trabalhos de 

pesquisa no âmbito das Unidades Didácticas das Tecnologias dos 

Materiais Compósitos e Polímeros e realizaram o trabalho prático em 

Madeira com resultados muito interessantes. Os alunos foram desafiados 

a ir recolher troncos na praia e a procurarem formas nesses troncos para 

depois desenvolverem as suas esculturas. A exposição destes trabalhos 

realizar-se-á durante o corrente mês. Aqui deixo algumas imagens desses 

trabalhos: 



            

 

    

 



                

 

Estes alunos estão neste momento a terminar os trabalhos práticos com 

Polímeros e preparam-se para fazer a última sessão de apresentações 

orais sobre os artistas que trabalham com Materiais Cerâmicos. 

Terminaremos o ano lectivo com o trabalho prático em Cerâmica.  

Já os alunos da Escola de Torres Vedras, depois da Unidade Didáctica 

dos Materiais Compósitos, estiveram a trabalhar na Unidade Didáctica 

dos Materiais Polímeros. Já concluíram os trabalhos e a exposição será 

montada dia 4 de Maio, no átrio da Escola Secundária Henriques 

Nogueira e estará patente até dia 15 de Maio. 

O desafio foi fazer uma proposta de intervenção efémera para a fachada 

do edifício devoluto que aparece na fotografia seguinte, utilizando 

Materiais Polímeros. Aqui ficam algumas das propostas: 



 

          

                     



   

 

 

Para terminar o ano lectivo, os alunos do professor Luís Ferreira vão 

trabalhar as duas unidades didácticas que faltam em simultâneo – 

Tecnologias dos Materiais Metálicos e Cerâmicos, uma vez que já têm 

pouco tempo. O objectivo é criarem uma escultura / objecto de design 

com estrutura metálica e com partes em cerâmica. Desde que começou a 

leccionar esta disciplina que este professor planifica o trabalho de 

Materiais e Tecnologias de modo a trabalhar várias áreas diferentes das 

artes plásticas ao longo do ano lectivo. No presente ano lectivo iniciou o 

trabalho com escultura em Madeira, depois trabalhou a arquitectura com 

Polímeros e vai terminar com o design juntando o Metal e a Cerâmica. 

É ainda de referir que os alunos de Materiais e Tecnologias destas duas 

escolas tiveram oportunidade de visionar vários filmes muito pertinentes 

para a disciplina. Um deles, “Os Respigadores e a Respigadeira” de 

Agnès Varda é um filme incontornável tendo em conta as temáticas 

abordadas - o consumismo, a reutilização e o aproveitamento de recursos. 

Nesta disciplina a maioria dos materiais utilizados foram “apanhados” ou 

no Ecoponto – Metais ou na praia – Madeiras. Na sua maioria os 

Materiais Plásticos utilizados também são reutilizações de embalagens 

diversas. Apenas na Unidade Didáctica das Cerâmicas é obrigatória a 



compra de material. Outro filme importante para a abordagem do 

trabalho de projecto é “Esboços de Frank Ghery” de Sydney Pollack. 

Este documentário sobre a obra deste conhecido arquitecto mostra não só 

a sua genial obra mas também as dificuldades e os avanços e recuos do 

processo criativo. 

Para que o ano lectivo termine da melhor forma, temos agendada para dia 

31 de Maio, no Auditório da Escola Secundária da Ramada, uma 

conferência com o artista plástico Rui Anahory. Este artista tem uma 

vasta e diversificada obra em áreas tão distintas como a escultura, 

encenação, instalação ou pintura. Nas suas obras usa diferentes materiais, 

usando seguramente todos aqueles que são estudados e trabalhados na 

disciplina de Materiais e Tecnologias. 

Depois de rever o texto que elaborei fico com a sensação de missão 

cumprida. Propus-me divulgar o trabalho realizado com os meus alunos 

de Materiais e Tecnologias em parceria com o professor Luís Ferreira e 

os seus alunos e acho que consegui. Espero que esta apresentação sirva, 

acima de tudo, como ponto de partida para a divulgação daquilo que se 

tem feito nesta área noutras escolas. 

Não quero, nem devo, terminar sem sublinhar a importância desta 

partilha de experiências para todos nós - alunos e professores - e para o 

enriquecimento do trabalho desenvolvido. Ao longo da minha actividade 

profissional tenho tido o privilégio de trabalhar e de aprender muito, com 

alguns colegas com que me fui cruzando nas várias escolas por onde 

passei. É esta mestiçagem de saberes que nos faz crescer a todos. 

Sonhámos, eu e o professor Luís Ferreira, com esta partilha do nosso 

trabalho. Infelizmente, por razões de força maior, o meu colega e amigo 

não pode estar presente e eu quase desisti porque para mim não fazia 

sentido apresentar o nosso trabalho sozinha. Mas à última da hora decidi 

avançar porque me parece que numa época tão pouco optimista como 

esta que atravessamos, devemos partilhar as coisas boas. E esta tem sido, 

sem sombra de dúvida, uma experiência muito boa. 



Penso que fica bem claro, ao longo deste texto, o prazer e o entusiasmo 

com que temos desenvolvido estas actividades. Quanto à mais valia desta 

disciplina para a formação dos alunos de artes, deixo ficar o comentário 

feito por um dos meus alunos, do ano passado, no final do ano lectivo – 

“Esta disciplina não devia existir só no 12º ano, mas sim, nos três anos do 

secundário.” 

 

TÍTULO @ Arte no Coração 

AUTOR  Helena da Graça Barros Pires 

 

RESUMO  Não cabe nesta pequena introdução fazer o balanço dos meus 20 anos de 

prática na disciplina de Educação Visual, mas também não será abusivo 

afirmar que ao longo destes anos pouca coisa mudou e o tão falado “Ensino 

de Qualidade” para todos, continua a suscitar algumas dúvidas.  

Todos os anos, o grande desafio é proporcionar aos meus alunos o acesso a 

diferentes técnicas, o manuseio de diferentes materiais. As técnicas são 

constantemente criadas e reinventadas, possibilitando a criação e o 

crescimento, tendo como lema o desenvolvimento progressivo da criação 

pessoal, estimulado pelas interacções significativas entre mim e os meus 

alunos. 

Conhecer, experimentar, duvidar, suscitar o interesse e provocar reacções 

levando à motivação e ao interesse pela actividade. 

Desiludam-se aqueles que acham que é fácil. Não há fórmulas, ou receitas, 

vamos aprendendo com os nossos erros e com os erros deles.  

Todos os dias se convertem numa incógnita, pois o plano de aula para a 

turma X raramente funciona com a turma Y.  

Então o que fazer? 

Na maior parte das vezes NÃO SEI, sei apenas que o aluno deve sentir 

SEMPRE que está a ser acompanhado e orientado no seu processo de 

aprendizagem e o seu trabalho será valorizado. 



Devemos estimular a experiência, promover o desenvolvimento, a 

criatividade a sensibilidade ajudando em cada uma das suas possibilidades. 

Irá errar vezes sem conta, e quando isso acontecer não devemos explicar o 

resultado, mas sim quais os recursos a utilizar, quais os instrumentos mais 

adequados para atingir um resultado positivo. 

Promover a interacção entre o saber e a prática possibilitando uma relação 

ensino/aprendizagem de forma efectiva, a partir de experiências vividas, 

múltiplas e diversas. 

Difícil na prática? Sim… Muito difícil, mas a experiência vai-nos ajudando a 

contornar estas vicissitudes. 

Palavra - Chave  - Pratica Lectiva, Reciclagem  

Abstract 

The balance of my 20 years of practice in the discipline of Visual 

Education does not fit this short introduction, but it will not be unfair to 

say that over these years little has changed and that the so-called "Quality 

Teaching" for everyone, continues to cast plausible doubt. 

Every year, the big challenge is to give my students access to different 

techniques, handling different materials. The techniques are constantly 

created and re-invented, enabling creation and growth, keeping in mind 

the progressive development of personal creation, driven by significant 

interactions between me and my students. 

The goal is to know, experience, doubt, arouse interest and provoke 

reactions, leading to the motivation and interest towards this activity. 

Be sure to be disappointed, those who think it will be easy. There are no 

formulas or recipes, we learn from our mistakes and from their mistakes. 

Every day becomes a mystery because the lesson plan for class X rarely 

works with class Y. 

So, what can we do? 



In most cases I simply DO NOT KNOW. I only know that the student 

must feel that he is ALWAYS under supervision and guidance, in his 

learning process, and that his work will be rightly valued. 

We should encourage him to experience, promote his development, 

creativity and sensitivity, helping each of his capacities. 

He will make mistakes again and again, and when that happens we 

should not explain the result, but what resources to use, what the most 

appropriate instruments to achieve a positive outcome. 

We should promote interaction between knowledge and practice making 

possible a teaching / learning effectively from experiences, multiple and 

diverse. 

Will it be difficult to put in action? Yes ... Very difficult, but the 

experience will help us to overcome these obstacles. 

 

TEXTO Pablo Picasso dizia que “Cada criança é um artista. O problema é como 

permanecer um artista quando crescer”. 

A educação na Arte e pela Arte está mais que provado que estimula o 

desenvolvimento cognitivo. Ao longo do nosso percurso, encontramos 

jovens talentosos com grande sentido de criatividade, com uma imaginação 

tão fértil que por vezes se tornava “assustadora”, jovens inteligentes com 

uma motivação contagiante. E depois temos aqueles jovens que 

constantemente nos perguntam “para que é que isto me vai servir”. Por 

conseguinte todos os anos, o meu grande desafio é proporcionar a TODOS o 

acesso a diferentes técnicas e o manuseio de diferentes materiais. 

Educar o Olhar, e ensinar a Ver com Olhos de Ver, é a missão mais difícil de 

cumprir. Culturalmente grande parte dos nossos alunos (pelos mais 

variadíssimos motivos), não foram “educados” à faze-lo. O ritmo a que os 

nossos alunos se desenvolvem e crescem é superior neste século do que em 

qualquer outro, eles crescem ao “sabor da globalização”, a internet e os 

outros múltiplos meios de comunicação promovem a difusão em tempo real. 

Aprendi, que a mensagem inicial devia mudar também. Optei, numa primeira 

abordagem por levar os alunos a Conhecer, Experimentar, Duvidar, Suscitar 



o interesse e provocar reacções levando à motivação e ao interesse pela 

actividade. 

Valorizo cada etapa daquilo que desenvolvem, fazendo um juízo crítico na 

aplicação das ideias e explicando que o conceito de Arte e o conceito de 

Criativo difere de professor para professor. 

Actualmente, nos professores, temos um leque alargado de conhecimentos e 

o recurso as novas tecnologias constituem plataformas fundamentais. 

Também o recurso a reciclagem, cada vez mais nos obriga a reformular as 

nossas planificações, recorrendo a estratégias cada vez mais inovadoras. A 

reciclagem torna-se mais adequada não só por razões ecológicas mas também 

económicas. E são estas novas abordagens que requerem da parte dos 

professores uma grande ginástica criativa que permite a promoção de novas 

aprendizagens e que por conseguinte responde aos mais resistentes “para que 

é que isto me vai servir”.  

Ao preparar esta minha breve intervenção, a mesma teve e tem apenas 

como intenção partilhar com todos os presentes a minha prática lectiva. 

É humanamente impossível, pelo menos para mim, preparar todos os dias 

um plano de aula diferente, quando se tem 7 turmas e três níveis. É 

desgastante quando verificamos que aquele plano de aula, tão bem 

estruturado, e que funcionou tão bem com a turma X é deitado a baixo em 

fracção de segundos pela turma Y. Então o que fazer? 

IMPROVISA-SE 

É isso mesmo, improvisa-se e posteriormente ajusta-se e fazem-se as 

respectivas correcções. Quem disser que isto nunca aconteceu não esta a ser 

honesto consigo mesmo ou então não têm ou nunca teve 7, 8 ou 9 turmas. 

Não vou dar formulas ou receitas, apenas partilhar a minha experiência. 

O desafio enquanto professora está na minha capacidade de entender os meus 

alunos, de segui-los, a historia tem-nos mostrado que os vencedores não são 

os mais fortes nem os maiores mas sim os que melhor se adaptam às 

mudanças. 

O trabalho que desenvolvo é feito através de actividades práticas que 

envolvem a reciclagem. As técnicas são constantemente criadas e 

reinventadas, possibilitando a criação e o crescimento, tendo como lema o 



desenvolvimento progressivo da criação pessoal, estimulado pelas 

interacções significativas entre mim e os meus alunos. 

Este trabalho, envolve a reciclagem do papel, do plástico, das caixas de ovos, 

dos rolos de papel higiénico, das cápsulas da Nespresso ,das garrafas Pet etc. 

Os alunos são incentivados a observar o meio ambiente e a EDUCAR O 

OLHAR, o recurso à reciclagem permite desenvolver a mudança de 

comportamentos, Devemos estimular a experiência, promover o 

desenvolvimento, a criatividade a sensibilidade ajudando em cada uma das 

suas possibilidades. 

Reciclar é uma forma de reaproveitar partes das coisas que deitamos fora. O 

reaproveitamento de materiais encontrados significa um incentivo à 

criatividade. Transformando o lixo em Arte, o aluno atribui a cada etapa 

diversidades múltiplas podendo ser trabalhados diversos temas de fácil 

compreensão. 

RESULTADOS… é o que podem ver.  

Bonito … Feio…Tudo se resume á Educação do Olhar.  

Ao longo da minha carreira, tenho observado e registado muitas 

experiências positivas, outras nem tanto, mas no final tenho a certeza que 

quer eu quer os meus alunos cumprimos a nossa missão e contribuímos 

para minimizar a nossa pegada ecológica.  

Abraçar a mudança com convicção é lutar por um futuro melhor. É 

considerar essa como a única alternativa, e ter disponibilidade para arriscar é 

um exercício pleno de liberdade, por não se poder ficar amarrado ao passado 

nem tão pouco ao presente. 

Não é fácil. 

E a experiência partilhada de cada um é uma mais valia para todos nós, pois 

de uma maneira ou outra , mesmo que não o queiramos admitir ,passamos 

todos pelo mesmo . 

Se fosse fácil, não tinha piada nenhuma, nem tínhamos o prazer de ouvir, até 

dos mais traquinas, daqueles que nos tiram do sério, dos que nos fazem 

perdem a paciência vezes sem conta; 



   “Gostamos muito de si stôra” 
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RESUMO  Neste estudo e reflexões decorrentes do doutoramento efectuado pelo autor 

no biénio de 2003/2004 defendido na UTAD em Novembro de 2008, é 

analisada a forma de comunicação verbo-icónica numa amostra 

representativa dos manuais escolares de Ciências da Natureza do 6º ano de 

escolaridade, adoptados pelas escolas públicas e privadas do país e que foram 

adoptados durante vários anos. Visa-se denunciar alguns problemas de 

concretização que perturbam a identificação da mensagem didáctica e podem 

influenciar a própria percepção do eu (aluno) e do envolvimento com o  qual 

os conteúdos se relacionam: Problemas de identidade face à caracterização de 

género e de raça, de contexto geográfico e local;  problemas de ambiguidade 

formal e legibilidade; problemas de veiculação errónea ou desfocada de 

conteúdos; problemas na articulação verbo-icónica … 

 

Abstract:  

In this study and reflections resulting from the doctoral thesis made by the 

author in the 2003/2004 biennium in UTAD defended in November 2008, 



reviews the verb and iconic form of communication, of a representative 

sample of textbooks Natural Sciences in the 6th grade, adopted by public and 

private schools in Portugal and had been adopted for several years. The aim 

is to report some problems of implementation that bewildered the 

identification of the didactic message and can influence one's perception of 

self (student) and involvement with which the contents relate: Problems of 

identity in the face of the characterization of gender and race, geographical 

context and place, problems of ambiguity and formal readability; problems 

of incorrect placement of content or blurred, problems with verbal-iconic 

articulation.... 

Palavras-chave: Manuais escolares, análise da imagem, interacção verbo-
icónica, problemas comunicacionais na transmissão da mensagem didáctica. 

TEXTO Introdução 

Demo-nos conta num continuado contacto com a avaliação de manuais 

escolares que o campo da comunicação e os sistemas de símbolos gráficos e 

visuais utilizados impõem pela sua presença e importância, ao menos na 

clara evidência do seu crescente número, uma atenção cuidada e um estudo de 

pormenor. 

As reflexões aqui expostas decorreram de um trabalho de investigação em 

que se analisou uma amostra de 525 imagens, texto e layout associados, 

integrantes de uma amostra de 7 manuais escolares de Ciências da Natureza 

do 6º ano de escolaridade editados no biénio 2003/2004, retirados de um 

universo de todos os manuais adoptados no país para esse biénio e 

escalonando a amostra em três grupos, face ao sucesso de vendas dos mesmos 

e das editoras que os lançaram no mercado: Os mais adoptados, os 

medianamente adoptados e os menos adoptados. Foi utilizada para o efeito 

uma metodologia de análise de conteúdo e de classificação taxionómica que 

privilegiou uma linha metodológica de investigação de tipo qualitativa. 

Achamos que os itens das grelhas do Ministério da Educação ainda hoje 

disponibilizadas para efeitos de avaliação dos manuais, apesar de referirem no 

campo da comunicação dois pontos muito explícitos acerca da comunicação 

visual presente no manual escolar 47, eles são apenas referenciados como 

                                                        
47 1º - A concepção e a organização gráfica  do manual facilitam a sua utilização e motivam o aluno 
para a aprendizagem. Caracteres tipográficos, cores, destaques, espaços, títulos e subtítulos, etc.   2º -  
Os diferentes tipos de ilustrações  são correctos, pertinentes e relacionam-se adequadamente com o 
texto. Fotografias, desenhos, mapas, gráficos, esquemas, etc. 



pertinentes para análise, sem no entanto disponibilizarem quaisquer pautas de 

como operacionalizar essa própria análise. Quer dizer, não é possível quando 

nos dizem para verificar se “os diferentes tipos de ilustrações são 

correctos...”, só por esta indicação, fazer uma leitura precisa pois que não é 

explicitado o que se entende por “ilustração correcta”. Para umas pessoas 

poderá ser uma ilustração amaneirada, vistosa, colorida e muito agradável, 

para outras pode muito bem ser uma ilustração que atenda mais à parte 

cognitiva e racional de transmissão do conteúdo ainda que a forma seja 

menos luxuriante que no primeiro caso. Quer dizer, a grelha de avaliação será 

só um declarar de intenções de princípio porque, de facto, a verdadeira 

análise fica ao encargo das capacidades do professor ou dos professores, nas 

quais agem naturalmente a sua subjectividade. Há pois que estudar mais o que 

se passa com as imagens nos manuais escolares da actualidade, as suas formas, 

as suas funções, de que modo efectivam a transmissão de conhecimentos e 

valores. Saber como são, como existem fenomenicamente na folha impressa 

para daí se tirarem mais adequadas pautas de análise face à pertinência e 

utilidade do seu uso ou não no manual escolar actual. E nomeadamente 

poderem vir a configurar grelhas de análise mais úteis e também mais 

funcionais de avaliação dos próprios manuais escolares, que é um assunto não 

resolvido. 

Nos manuais escolares, empregando técnicas modernas de edição e 

concepção plástico/gráficas, e pressupostos didáctico/comunicacionais 

específicos, vemos hoje, desde fotografias corporizando a primeira linha de 

iconicidade, Moles (1976b, 1987), de fiel rigor figurativo, até gráficos e 

esquemas numa banda de extrema abstracção. Pelo caminho, observam-se 

graus intermédios e nuances variadíssimas em desenhos e sequências 

didácticas que são estruturadas segundo formas próprias, por vezes 

complexas, de codificação e estruturação visual e gráfica. 

Não raras vezes se apreciam aspectos pouco positivos: imagens distorcidas, 

reduzidas, suprimidas ou exageradas nas suas partes simplesmente porque os 

designers ou artistas gráficos não viram sequer ou não se informaram com 

detalhe das características do objecto representado e os construtores do 

conteúdo e editores não efectuaram o devido controle. Vêem-se ainda 

bastantes outros erros: 

 

1. Estudo exploratório prévio  
 1. Uma imagem analisada  



Num livro actual48, aberto ao acaso, reparemos por exemplo na página de 

abertura do seu capítulo 1º (ver,  fig. 1, página a seguir). 

Toda uma página é preenchida com recurso à interacção entre vários 

dispositivos de comunicação: fotografia, desenhos aguarelados com linha 

limítrofe e texto escrito em balão de banda desenhada (articulando um 

processo “narrativo mental”, na óptica de Kress & Leeuwen (1996, p. 67) e 

tão caro ao objecto de estudo da semiótica social). O conjunto é 

relativamente agradável e simples embora com muito espaço em branco e 

subaproveitado numa folha inteira em quadricromia plena. Espreitando 

porém, mais atentos, verificamos que há vários problemas e enganos nesta 

imagem: 

1.1. Uma certa ambiguidade de género 

Não se percebe muito bem se o personagem humano desenhado é rapaz ou 

rapariga, concebido de uma forma algo híbrida com elementos equívocos e 

pouca diferenciação sexual. Este facto tem ainda particular relevância porque 

se trata precisamente da abertura do capítulo “Diversidade dos seres vivos” e 

todo o texto impresso remete para a diferenciação do que cada ser animal 

aqui representado vê topologicamente à sua frente e, aqui estando, 

descortinam-se facilmente outros problemas no resto das figuras. As questões 

de género, perfeitamente diferenciadas ou não, têm aqui também 

enquadramento e não podem diluir-se em ambiguidades como estas, pois que 

de uma ambiguidade face ao género sexual representado se trata. 

                                                        
48 Freitas & al. (2003). Terra Ambiente de Vida, manual de Ciências da Natureza do 5º ano de 
Escolaridade. Porto: ASA Editora. 



 



Figura 1 – Ilustração de página inteira recolhida do manual escolar de Ciências da 
Natureza do 5º ano de Escolaridade, Terra Ambiente de Vida, ASA Editora, p. 19.  

 
 

1.2. Erro no conteúdo informativo 

A componente de fotografia na imagem, sendo a mancha visual mais forte 

em termos tonais, e de vicarialidade mais acentuada, e apresentando-se como 

uma imagem representativa de classe (Diéguez, 1996, p. 22), faz 

imediatamente lembrar à criança crescida e residente no campo e, ao fim e 

ao cabo, a qualquer um, que não precisa sequer de ser licenciado em zoologia, 

a imagem mental de um asinino, um burro quando muito, um pequeno 

macho, pela forma do focinho, pela estrutura e posição dos quadris, altura 

das patas, etc. Ora o que o texto do balão diz é que é um “garrano do 

Gerês”. Urge rectificar que nem o animal fotografado interpreta a figura de 

um cavalo, nem a zona representada, de modo algum é o Gerês (a existência 

do cacto de primeiro plano, a planura e cor do solo, o horizonte descoberto, 

etc., mais remetem para um espaço mexicano, por exemplo). Portanto há 

aqui falta de rigor como se estivéssemos em presença de um álbum vago, 

meramente sugestivo, sobre um país ou coisa muito longínqua...  

1.3. Um erro replicado 

Na mesma imagem, e na sua parte inferior direita, o animal desenhado, 

supostamente o mesmo representado na fotografia, agora num novo registo 

de representação, mais oxigenado e urbano, apresenta ainda uma certa dose 

de humanização, quer no trejeito da boca quer na posição e desenho das 

patas, etc. Sobre isto o insuspeito Richaudeau (1981, p. 174), teceu um 

conselho muito claro, que há que devidamente contextualizar consoante a 

faixa etária a que a comunicação se destina: “toda a técnica de tratamento 

imaginativa [tal como a humanização dos animais] reduz a compreensão da 

mensagem”. Aqui trata-se porém de um problema de falta de 

complementaridade e acordo, de sadia redundância informativa entre o texto 

e uma, ou até as duas imagens que ao animal dizem respeito (porque a figura 

do animal inferior desenhado certamente compõe as coisas no que toca à 

aproximação iconográfica a um cavalo, mas não acrescenta nada face ao que 

será o garrano do Gerês na sua diferenciação de espécie). 

1.4. Pautas de leitura desencontradas 



Também a priori, e observada na globalidade dos componentes, incomoda-

nos um certo estrabismo relativo à identificação da direcção de leitura e do 

próprio olhar dos personagens (ver fig.2) – Quer dizer, não sabemos para 

quem o ser humano, mais ou menos hermafrodita, está direccionando as suas 

exclamações, se para a fotografia superior, se para o cavalo de conto de 

fadas inferior... Isto nada abona em prole duma possível chave de leitura de 

que o aluno possa necessitar para encontrar as relações do próprio discurso 

interno entre os personagens. Este é um assunto muito realçado por Kress & 

Leeuwen (ibid.), associado à denominada “semiótica social”, que analisa as 

formas das relações entre os participantes representados nas imagens. 

 

 

Todos estes pequenos e grandes erros não deviam acontecer num manual, 

sobretudo sendo de Ciências da Natureza, que se destina a instruir, o que 

provavelmente quer dizer que existiu leviandade em algumas etapas da cadeia 

de realização e de edição do mesmo. Todas as imagens usadas e elaboradas 

deveriam ser objecto do mesmo cuidado que o texto, pelo menos, e, claro, 

Figura  2  



salvaguardada a coerência e eficácia com ele. Não basta, por outro lado, ter 

acessos fáceis ou privilegiados a grandes bancos comerciais de imagens que 

têm tudo e mais alguma coisa nos seus ficheiros sem cuidar da sua verdadeira 

adaptabilidade aos fins em vista e aos contextos de interacção com os outros 

elementos de comunicação. 

Confirmou-se também nesta como noutras imagens vistas aqui e além em 

manuais a já mencionada infantilização do nexo e do sentido do texto a que 

se referem Crato (2004, p. 30) e outros; texto na sua asserção mais ampla e 

actual de unidade informativa multimodal e verbo-icónica, (Diéguez, 1985; 

Van Dijk, 1990, Kress & Leeuwen, 2001). Essa infantilização em nada 

aproveita ao pré-adolescente a quem esta unidade se dirige, mesmo que se 

considere que a função desta página é meramente motivadora, quiçá alusiva 

ou estética, como consideraria Diéguez (1977).  

Aparentando haver muitas estratégias de apresentar a informação visual nos 

manuais escolares nem sempre elas são eficazes e correctas, ousaríamos desde 

já arriscar um bom conselho a todos os designers e artistas que trabalham 

neste ofício, diríamos que a melhor equação possível para o sucesso e a 

eficácia do seu trabalho passará pelo recurso à simplicidade e à inteligência. 

2. Outra imagem analisada 

2.1. Simplicidade e eficácia 

E como exemplo 

adequado do anterior 

pressuposto 

configurador aqui 

isolamos uma 

imagem retirada de 

num manual do 

mesmo período: É 

uma imagem apenas 

constituída por uma fotografia tomada em ângulo zenital, sem deformação e 

com vectores e texto associados. Diríamos que é de uma limpidez e 

simplicidade inquestionáveis e que, no entanto, tem o condão de especificar, 

sem qualquer erro, nomeadamente na sua articulação com o texto, aquilo que 

se propõe: Clarificar os componentes de uma folha de árvore. Tudo está no 

seu sítio e os componentes nem possuem de mais nem de menos informação, 

 

    Fig. 3. Manual da Texto Editora, O Mistério da Vida, 5º ano, p. 
122. 



apresentando o ângulo visual mais apto à exposição e clarificação dos 

conceitos que se pretendem transmitir. 

 

2.2.  Complexidade e eficácia 

Esta imagem faz parte dos conteúdos da disciplina estudada e cujo tema é: “O 

comportamento reprodutor 

animal, rituais de 
acasalamento”.  

Traduz um processo 

comportamental complexo mas 

que é muito inteligentemente 

resolvido na forma gráfica e 

visual de mostrar o processo 

sequencial e que, unicamente 

actuando pela via do texto escrito, poderia ser longo e bastante difícil de 

explicar. Assim, esta imagem, 

de uma grande economia de 

recursos utilizados e clara estruturação, fornece tudo, e o texto nem sequer 

necessita de ser apoio explicativo para a compreensão do processo temporal 

e da acção do casal de animais. Esta imagem fornece, de facto, informação 

de modo autónomo e é de grande eficácia, a nosso ver: Estética e 

dinamicamente agradável, sentido de leitura fácil e “natural”, possibilidade 

de leitura por separado e comparativamente passo a passo da evolução do 

ritual das duas aves... Restará, porém perceber se uma criança de 10, 11 anos 

a quem o livro se destina descodificará da mesma maneira... 

2.3. Complexidade e ineficácia 

E para comparar com a imagem anterior, sujeita ao mesmo conteúdo 

temático, aqui reproduzimos, curiosamente  do mesmo livro uma construção 

menos feliz, porque menos simples, menos homogénea e lógica na sua linha 

de leitura e descodificação e, naturalmente, que é muito  

  Fig. 4. Texto Editora, O Mistério da Vida, 5º ano, p. 94 

 



 

 

mais dependente do texto escrito para a tentativa de descodificação das fases 

do ritual de acasalamento. E mais, diríamos que a imagem só confunde e, de 

facto, quem clarifica alguma coisa é o texto, porque a imagem apresenta 

vários problemas de descontinuidade e de desacordo, ou não consonância, 

com o texto - tudo em desfavor de uma interpretação correcta, pela via da 

componente icónica. O principal problema relaciona-se, a nosso ver, com a 

selecção dos momentos significativos a colocar em cada vinheta, sendo que, 

neste caso, eles não são suficientemente claros e discriminados face aos 

tempos essenciais do processo de acasalamento, sendo que, pela via 

escolhida, havia necessidade de haver mais vinhetas.  

Portanto, vemos que a capacidade criativa, inventiva e a inteligência do 

artista gráfico, bem como a sua constância, em sinergia provavelmente com 

o autor dos conteúdos, são coisa importante para conceber boas e eficazes 

imagens. Se o editor não estiver disposto a investir nessas capacidades 

aparecerão imagens, sim senhor, mas que, muitas das vezes, são balofas e são 

mesmo para encher o olho (o que já não é pouco, diga-se!) 49. Só que as 

imagens são um óptimo recurso para activar e estruturar o próprio 

pensamento, que o diga Galileu50 e Niels Bohr (que fez o primeiro modelo 

                                                        
49 Tufte, E. (2006). Beautiful Evidence. Connecticut: Graphics PRESS. O autor refere-se a estas 
imagens, distractivas, enganadoras, como “ChartJunk”, p. 152, 153. 
50 São bem conhecidas as proezas de Galileu relativas à sua relação com as imagens, tanto no que toca à 
sua produção, obtenção pela via de instrumentos amplificadores e respectivo uso e a sua interpretação 
científica. Ver, por exemplo, Debus (2002, p. 94) ou Châtelet (1993, p. 62) ou ainda Holton (1993, p. 36-
40) que se refere, este último, à capacidade de “imaginação visual” de Niels Bohr, aplicada à tradução do 
que se passava na matéria a nível atómico (ibid. p. 43). 

 

         Fig. 5. Texto Editora, O Mistério da Vida, 5º ano, p. 94. 



visual da estrutura do átomo antes mesmo de ser possível visualiza-lo), idem  

para os descobridores da dupla hélice do ADN51.  

3. Resultados de uma investigação   

Com algumas reflexões pessoais apresentamos a seguir alguns dos resultados 

obtidos em parte da investigação levada a efeito e que dá conta de 

perturbações não desejáveis na transmissão da mensagem didáctica  a partir 

da forma como as imagens, isoladamente ou em interacção com o texto 

escrito, se apresentam nos sete manuais analisados. Esclarecemos que a 

ordem pela qual os manuais estão organizados nos gráficos expostos, se 

relaciona com a maior ou menor frequência de adopção pelas escolas no 

espaço nacional: Na parte superior está o mais adoptado (Porto Editora – 

“Nós e a Vida”) e na parte inferior o menos adoptado (Texto Editora – Vou 

Descobrir Porquê). Foram também escalonados em três grupos de adopção: 

Os mais adoptados (os dois superiores); os medianamente adoptados (os três 

livros na ordem descendente a seguir); Os menos adoptados (os dois últimos). 

3.1. Caracterização de género - Ambiguidade, indefinição   

 

• Devemos atender com alguma preocupação aos dados do atributo 

relativo a figuras humanas que são de Difícil determinação/ambiguidade 

quanto à sua caracterização de género e, dado que acontecem em 55 das 

imagens, numa amostra de 525, numa percentagem global de 10,5%, dar-lhe 

o devido realce. A caracterização de género é, como já comentámos, útil à 

própria identificação do aluno como pessoa e desejável que se evitem as 

meias tintas ou as figuras andróginas como às vezes se verifica e como 

analisamos no exemplo acima. O número destas figuras, indefinidas ou 

                                                        
51 Os prémios Nobel da Física em 1962, Francis Crick e James Watson. 



ambíguas sob o ponto de vista de identificação de género é distribuído pelos 

diversos manuais sem grandes diferenças, nomeadamente entre o grupo dos 

manuais mais adoptados e os menos adoptados o que quer dizer que em cada 

manual o seu número é quase equivalente a qualquer dos géneros considerados 

tomados isoladamente, o que é demasiado negativo. Quase poderíamos estar 

em presença de um terceiro género humano! 

 

3.2. Caracterização racial, indiferenciação/ambiguidade racial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Uma anotação particular para o atributo 

Indiferenciação/ambiguidade racial referida aos casos em que seria de 

esperar que a figura humana representada fosse mais explícita em termos de 

identificação da raça a que pertence. A sua incidência nos manuais analisados 

é assinalável e representam um número praticamente tão elevado como no 

atributo da variável anterior, Indefinição /ambiguidade de género, em que 

as mesmas reflexões têm aqui cabimento além de outras que se podem 

prender, por exemplo, com a dificuldade em discriminar algumas raças de 

outras – Exemplo: um negro de um mestiço, ou um branco de um amarelo. 

Reconhecemos porém que ao nível de detalhe e realismo com que alguns 

elementos da comunicação visual intervêm nalguns manuais é difícil actuar a 

esse nível de pormenor, nomeadamente quando os editores e grafistas  

privilegiam a uma cor de forte  iconicidade e realismo uma outra de tipo mais 

enfático ou emotivo, no entanto às vezes fazem-se esforços gráficos com 



menos proveito do que seria desejável para clarificar aqui os anteriores 

aspectos. 

 

 

 3.3. Olhar, direcção dos personagens representados 

 

• Uma anotação para o facto do atributo de registos Indefinido 

(olhares não definidos), registado nas ocasiões em que a vista dos 

participantes representados não era suficientemente clara e discriminada, ser 

aqui menos representativo do que em grupos similares de indefinição nas duas 

variáveis anteriores tendo, mesmo assim obtido 13 presenças, com 5 delas 

exactamente no manual adoptado em primeiro lugar pelas escolas: o da 

Porto Editora – Nós e a Vida. As razões porque ocorre este atributo podem 

relacionar-se com resultados decorrentes do tratamento gráfico: tamanho, 

falta de nitidez, desfocalização das duas pupilas dos olhos… O que levam a 

uma certa indefinição e a oscilar na interpretação num campo de 

ambiguidade que não é útil ao registo e ao aluno na óptica de fortalecer 

pautas de leitura que lhe facilitem a interpretação. 

 

 3.4. Pautas de Leitura 



 

 

• Esta variável relaciona-se mais concisamente com a direcção e 

pautas de leitura gráficas proporcionadas (por exemplo vectores, números ou 

ordens na disposição das partes da imagem). A pauta de leitura Indefinida  

está representada, em 6,3% das imagens. A forma Sem expressão/amorfa é a 

menos representada com 2,5%. Comparativamente entre manuais o atributo 

Representada/provocada encontra-se melhor representado nos três 

primeiros manuais adoptados obtendo conjuntamente 64,1% dos totais para 

este item. À medida que decrescem na escala de adopção os manuais obtêm 

neste atributo menores percentagens sendo a mais baixa no manual da 

Didáctica Editora com apenas 2,6%. 

 

 3.5. Ambiguidade formal  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Esta variável relaciona-se com a representação visual inequívoca ou 

equívoca, compreensível ou não. Face à consideração da ambiguidade 

semântica das formas visuais nas imagens confirmou-se que existem 

diferenças significativas entre os livros e as editoras analisadas. 

Muito/bastante/clara/pregnante, é o atributo mais representado com a 

percentagem de 61,1%. De seguida vem Medianamente clara com 28,4%, 

depois Parte clara e parte complexa, com 4,4%, Incompreensível 0,6% e 

Ambígua 0,4%. O livro melhor pontuado no primeiro atributo é o da Porto 

Editora - Nós e a Vida e o pior é o último livro adoptado pelas escolas 

pertencente à Texto Editora. Este livro possui também os mais altos índices 

de leituras consideradas problemáticas e patentes nos três últimos atributos 

da lista da variável (Ambígua, Parte clara e parte ambígua e 

Incompreensível).  
 

 3.6. Legibilidade, legibilidade da impressão 

 

 



• Relaciona-se com legibilidade da impressão tipográfica face às 

condições naturais de percepção. Leituras Algo Problemáticas foram 

detectadas em 18,3% das imagens sendo apenas registadas 0,6% de imagens 

em condições Não concordes. Os manuais mais adoptados tendem a possuir 

melhor legibilidade do que os menos adoptados. A legibilidade tipográfica, de 

um modo geral, porém, é boa e concorde com as condições normais de 

leitura verificando-se que o livro mais adoptado inclui as imagens mais 

pregnantes e claras em termos de representação inequívoca, como também 

se apresenta como o de maior legibilidade de impressão; por seu lado, o 

menos adoptado possui os mais altos índices de leituras consideradas 

problemáticas e com aspectos relativos à sua legibilidade tipográfica não 

concordes, cuja impressão interfere mais acentuadamente com a legibilidade 

geral da imagem ou dos seus elementos. 

 

3.7. Luz, direcção de iluminação 

 

 

 

 

 

• Relaciona-se com direcção da iluminação dos participantes 

representados, figuras, formas… Globalmente a Luz de contorno, a ¾, 

obtém, com destaque, a maior percentagem de ocorrências com 29,7% 

seguido da Luz indiferenciada/incoerente com 20,8 % das ocorrências. 

Convém dizer que embora este último tipo se registe em imagens coerentes e 

unitárias sob o ponto de vista da sua materialidade, a maior parte está 

associada a tipos de imagens constituídas por partes, muitas das vezes em 

quadros separados e aonde não é respeitada a homogeneidade de iluminação 

seja dos participantes representados seja do seu cenário e ambiente. O 

manual colocado em último lugar na escala de adopção pelas escolas – Texto 



editora – Vou Descobrir Porquê é o que possui a maior pontuação dos 

manuais da amostra no item Luz indiferenciada/incoerente. 
 

3.8. Desconexão, descontinuidade entre partes da imagem 

 

 

 

 

 

 

 

• Nesta variável procura-se fazer o levantamento dos factores de 

descontinuidade patentes na imagem. Vêem-se nestes manuais muitas 

imagens compostas por partes sendo a imagem isolada e unitária, um pouco 

menos de metade do que as imagens elaboradas por partes, em sequência ou 

em séries. Embora se note o uso destas últimas associado globalmente a 

situações de bondade e oportunidade didáctica, narração de sequências, 

processos, mudanças de fases, etc. o facto de se preferirem as imagens por 

partes pode ter consequências quando não se respeita a integridade ou a 

unidade de sentido a comunicar, seja pela tendência a representar coisas de 

conteúdo às vezes não harmónico, seja pela própria dispersão física dos 

quadros ou núcleos de representação, e o facto é que as probabilidades de 

acontecerem efeitos negativos são muitas quando se tenta construir uma 

unidade a partir de mais de 10 partes como foi visto numa percentagem não 

desprezível de 5,3%. As situações mais problemáticas verificaram-se ainda 

nos agrupamentos muito abertos, nada estruturados ou dispersos e que são 

manifestos nos manuais distribuindo-se pelo leque analisado com um peso 

mais marcado no manual menos adoptado; As questões de desconexão, já 

evidentes pela separação e criação de espaços vazios entre partes, são ainda 

acentuadas externamente, como referem Kress & Leeuwen, pelo facto de os 

emolduramentos ou as distâncias entre partes estarem marcados, e estes 

aspectos verificam-se quer isoladamente quer cumulativamente em muitas 

das imagens analisadas, verificando-se uma clara diferença geral entre os mais 



e o menos adoptado. Apesar do que ficou dito, as evidências de conexão nas 

imagens são superiores às de desconexão. 

 

3.9. Formalidade compositiva/ Equilíbrio e Desequilíbrio na 
composição do quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Quanto ao grau de formalidade ou estrutura mais ou menos rígida da 

composição vê-se a opção tomada por todos os manuais de privilegiarem 

composições semi-formais e informais em menosprezo de composições mais 

rígidas e formais, sendo que os livros menos adoptados tendem a investir 

mais nas composições semi-formais e informais e os mais adoptados em 

composições mais formais. Verificam-se cerca de ¼ de imagens que registam 

um qualquer tipo de construção desequilibrada, seja pela sua própria 

indefinição estrutural, seja por serem efectivamente exageradas e 

incontroladas na sua assimetria. O manual menos adoptado possui o maior 

índice destes tipos de composições, de menor bondade plástica e 

comunicativa, por comparação nomeadamente com o mais adoptado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.10. Expressividade/Criatividade 

 

 

 

 

 

 

• Q

u

a

n
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o ao nível de expressividade patenteado nas imagens verifica-se uma colagem 

a maneiras de fazer mais normativas do que expressivas e quase nunca 

originais/criativas. Por outro lado cerca de 15% das imagens evidenciam o 

oposto apresentando-se como descuidadas, negligentes o que quer dizer que 

não foram adequadamente tratadas por forma a cumprir princípios 

comunicacionais e estéticos mínimos aos quais as crianças são naturalmente 

sensíveis (Escarpit, 1976, 76). Também nesta última forma, o manual 



menos adoptado possui a maior quantidade de registos, apresentando os 

piores índices de expressividade, face a todos e ao primeiro manual adoptado. 

Este último é justamente o mais cotado em tipos de imagens 

Elaboradas/expressivas. 

 

  3.11. Função do texto face à imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Apesar de se verificar que as funções mais desejáveis que o texto 

desempenha face à imagem, sob o ponto de vista didáctico, sejam largamente 

mais frequentes, Complementaridade (65,7%) e Remissivo 

referencial/atencional (15,2%), descobre-se um relativo alto peso da função 

Divergência/ambiguidade (8,8%) o que indicia problemas na articulação 

semântica entre as duas realidades, a verbal e a icónica. Os manuais menos 

adoptados tendem marcadamente para associar-se mais do que os mais 

adoptados a estas formas de pouca bondade didáctica, bem como acentuam 

também uma manifesta maior pontuação na função 

Paralelismo/redundância.    

 

 3.12. Transparência da folha impressa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quanto à transparência da folha impressa verificou-se, na replicação 

de condições normais de leitura, que as folhas opacas representam apenas 

25,1% das imagens, sendo que o mais comum é as folhas transparecerem 

fracamente (57,5%), o que quer dizer que, embora transparecendo algo, os 

elementos da página oposta não prejudicam ainda a leitura da página em 

análise. Preocupante são as percentagens de Transparece marcadamente 

(16,4%) que prejudicam o enquadramento visual plástico e estético, 

ficando a perder o layout da página em análise com as imagens incluídas. 

O livro mais adoptado PE-Nós e a Vida encontra-se bem posicionado em 

termos de opacidade de folha face, por exemplo, a todos os livros da 

Texto Editora, nomeadamente, ao último adoptado, possuindo todos 

elevados índices do último atributo. Felizmente folhas deixando 

transparecer muito marcadamente o lado oposto são só vistas em 5 

imagens pertencentes exactamente aos três manuais integrantes do grupo 

médio de adopções. 

 

 3.13. Quantidade de imagem versus quantidade de texto 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Face à quantidade global de texto por página comparada com a 

quantidade global de imagem também por página chegou-se à conclusão de 

que esta prevalece sobre o texto ocupando a percentagem de 52,2%, não 

patenteando uma vantagem muito acentuada, mas encaixando por ligeiro 

excesso nas recomendações de Gérard & Roegiers (1998, p. 195) que dizem 

que a percentagem mínima para este nível de ensino ronda os 40% de 

imagem face ao texto embora precisando que a mesma não deve ser superior 

ao texto em área ocupada. Se aumentarmos a fasquia de exigência na linha de 

Bamberger (1994) apud Cabral (2005, p.64) que acha abusiva uma mancha 

gráfica superior a 30%, poder-se-ia então falar como este último autor 

(ibid.) em “Dysneilândia pedagógica”. Muito sinceramente, achamos que 

nos manuais analisados, se esperaria, numa base de senso pedagógico e de 

reconhecimento das diferenças específicas entre áreas de conteúdo ou 

disciplinas, que as imagens de ciências se aproximassem mais às 

recomendações de Gérard & Roegiers, reconhecendo que as mesmas ocorrem 

numa área de conteúdos muito diversificados apelando quase naturalmente a 

muitas das características de que as imagens são portadoras seja para 

identificação e descoberta do mundo físico e natural seja para explicarem 

fenómenos e processos seja para orientarem propostas específicas de 

trabalho ou outras finalidades, como nos demos conta.  Perante os 

resultados, e diferenciando manuais, constatou-se que o grupo dos mais 

adoptados é o que possui a maior percentagem de imagem face ao texto e o 

dos medianamente e dos menos adoptados os grupos em que o texto é mais 

prioritário à imagem em termos de área ocupada. Parece haver uma relação 

acentuada entre manual mais adoptado e predomínio da imagem por 

comparação com o texto. Poder-se-á pois considerar que possuir mais 

imagem e menos texto pode contribuir para ajudar a vender mais. 

  

  Conclusões  

Elucidando que estas foram apenas umas poucas das 138 variáveis com que se 

analisaram as imagens e textos associados, fica indiciado que existem 



aspectos comunicacionais que não é desejável existirem e é dado a entender 

também que, quer nestas variáveis  e, de um modo geral, na maioria das 

aplicadas na análise, para além de  terem sido encontradas diferenças 

significativas entre os manuais analisados, os menos adoptados pelas escolas 

possuem tendencialmente mais altas frequências de atributos não desejáveis 

sendo que o manual mais adoptado demonstra, de um modo geral, melhores 

indicadores face particularmente ao menos adoptado. Também foi verificada 

uma tendência de pontuações mais favoráveis no grupo dos manuais mais 

adoptados do que no dos menos adoptados, ficando ainda o grupo dos 

medianamente adoptados oscilando, por vezes, ora num sentido ora noutro 

consoante certas variáveis, embora, de um modo geral, encontre o seu lugar 

mediano na relação entre o grupo mais adoptado e o menos adoptado.  

Tais dados podem levar a crer que, a avaliação dos manuais escolares que 

conduziu à adopção dos mesmos, fosse ela qual fosse, acabou por seleccionar 

também aqueles que possuíam menos erros nos aspectos aqui focados. É claro 

que pode haver outros factores que conduzam a que certos manuais sejam 

mais adoptados que outros, por exemplo o nome, a influência e o prestígio 

da casa Editora, etc. Destes não foi objecto a investigação.   

  Bibliografia 

Cabral, M. (2005). Como analisar manuais escolares. Lisboa: Texto 
Editora. 

Châthelet, F. (1993). Uma história da razão. Lisboa: Editorial Presença. 

Crato, N. (2004, 08 de Fevereiro). Os Estudantes Habituaram-se a Que Seja 
Socialmente Aceitável Não Gostar e Ser Mau a Matemática. Jornal Público - 
secção Educação. 

Debus, A. (2002). O Homem e a Natureza no Renascimento. Porto: Porto 
Editora 
Diéguez, R. (1977). Las funciones de la imagen en la enseñanza. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
Diéguez, R. (1985). Curriculum, Acto Didáctico y Teoria del Texto. 
Madrid: Anaya 2. 
Diéguez, R. (1996). Tecnología Educativa y lenguajes. Funciones de la 
Imagen en los Mensajes verbo-icónicos. In Francisco Javier Tejedor & 
Ana Garcia-Vacárcel (Eds.). Perspectivas de las nuevas tecnologias en la 
educación (17-36). Madrid: Narcea. 
Escarpit, Robert (1976). A revolução do livro. Rio de Janeiro: Ministério da 
Ed. e Cultura. 



Gérard, F.& Roegiers, X. (1998). Conceber e Avaliar Manuais 
Escolares. Porto: Porto Ed..  
Moles, A. (1976, b). Em busca de uma teoria ecológica da imagem. Em 
Anne-Marie Thibault-Laulan (Eds.). Imagem e Comunicação. S. Paulo: 
Edições Melhoramentos. 

Moles, A. (1987). O Cartaz. São Paulo: Editora Perspectiva. 

Kress, G. & Leeuwen, T. (1996). Reading images; the grammar of visual 
design. Londres, Nova Cork: Routledge. 

Kress, G. & Leeuwen, T. (2001). Multimodal Discourse. London: Arnold. 

Richaudeau, F. (1981). Concepcion et Production des manuels scolaires. 
Paris: Unesco.  

Van Dijk, T. (1990). La notícia como discurso. Barcelona: Paidós. 

 
TÍTULO         Importância da Investigação em Arte e em Educação Artística na 

Formação de Professores 

AUTOR  Rosa Maria Oliveira 

Departamento de Comunicação e Arte, Universidade de Aveiro  

ID+ Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura  

RESUMO  A Investigação em Arte e em Educação Artística em Portugal tem aumentado 

nos últimos anos de maneira substancial. Para isso, contribuíram vários factores, 

entre os quais se destacam a inclusão das Artes no Ensino Universitário, onde as 

exigências de graduação para se prosseguir na carreira, incluem uma 

investigação apresentada em formato de Tese ou Dissertação, escrita e 

apresentada em provas Públicas, ficando disponível, quer em formato impresso, 

quer em formato digital. Outra das causas é a obrigatoriedade de os novos 

professores possuírem o grau de Mestre em Ensino para poderem exercer a 

profissão docente. Essa investigação, a exemplo dos outros Mestrados, é 

também apresentada publicamente e publicada. A defesa pública de um trabalho 

escrito original vem tornar relevante a sistematização do pensamento e das 

práticas, aumentando a difusão do conhecimento entre pares.  

Cada vez há mais investigadores que procuram desenvolver os seus 

conhecimentos ao nível de Mestrado e de Doutoramento. A investigação 

desenvolvida, ou em desenvolvimento, assenta quer em Estudos Teóricos, quer 

em Investigação baseada na experimentação individual, ou na prática 



desenvolvida na Escola. Estes factores são, de alguma forma, catalisadores da 

partilha de conhecimentos tornando-a mais fácil e mais frequente e irá, 

seguramente, contribuir para o incremento dos conhecimentos nesta área do 

saber, aumentando exponencialmente a importância da Investigação em Arte e 

em Educação Artística. A formação de professores irá beneficiar com o 

aprofundamento do trabalho de investigação nestas áreas, pelo desenvolvimento 

de experiências, pela inovação que fomenta e pelo uso de novas metodologias. 

Palavras chave: educação artística; investigação; inovação; sistematização do 

pensamento; formação de professores. 

 

TEXTO 1. Investigação em Arte e em Educação Artística 

A Investigação em Arte e em Educação Artística, que se encontra publicada, em 

comparação com a que existe em outras áreas do saber, é claramente mais 

escassa e dispersa. Como nestas áreas se privilegia a linguagem não verbal, há 

pouca informação publicada, o que não quer dizer que não seja feita. Durante 

muitos anos, a Investigação em Arte foi realizada sobretudo de forma prática 

pelos artistas, havendo muito pouca reflexão escrita pelos próprios e publicada 

sobre os conceitos, metodologias e pressupostos das obras. O pensamento e 

reflexão sobre as obras era, e de certa forma continua a ser na sua maior parte, a 

realizada pelos críticos de arte (os teóricos). Por seu lado, a Investigação em 

Educação Artística foi levada a cabo nas escolas, onde foram realizadas 

experiências extraordinariamente interessantes, muitas vezes dinamizadas pelos 

docentes estagiários e respectivos orientadores, que, no entanto, não estão 

suficientemente divulgadas. A partilha da investigação e das suas metodologias 

é uma necessidade, para permitir a sua evolução e aprofundamento dos 

trabalhos e temas desenvolvidos. 

Tem, no entanto, existido uma separação quase completa entre as práticas de 

investigação e os investigadores destes dois tipos de investigação: um orientado 

para a prática artística, o outro orientado para a educação artística. Mas será esta 

separação útil ou produtiva? 

  

 2. Obtenção de graus de Mestre e de Doutor 



Durante muito tempo, a Investigação em áreas artísticas realizada em Portugal, 

a nível de Mestrado e Doutoramento, era centrada nos Estudos Teóricos, 

principalmente, História da Arte, Estética e Critica de Arte. Quando um artista 

queria prosseguir a sua investigação, nestes níveis de graduação e não estavam 

interessados em estudos do tipo já referido, tinha que sair do pais. O mesmo 

acontecia para a Investigação em Educação Artística. 

Ao incluir as Artes no Ensino Universitário, pelas exigências de graduação para 

se prosseguir na carreira, deu-se um passo substancial no avanço da 

investigação em Arte e em Educação Artística, em Portugal, dada a necessidade 

de essa investigação ser apresentada publicamente e publicada, ficando 

disponível, quer nas bibliotecas das Universidades, quer on-line. Assim, a 

partilha de conhecimento tornou-se mais fácil e mais frequente e poderá 

contribuir para o incremento dos conhecimentos nesta área do saber. 

Além disso, a necessidade de formação de grande parte dos Docentes de Artes 

das Universidades, a nível de Mestre e de Doutor, levou a que fossem criados 

estes Cursos nas Universidades Portuguesas, agrupando graduados de outras 

Universidades, nacionais e estrangeiras e criando redes, para obter massa critica 

que assegurasse o nível de excelência exigido para estes níveis de formação.  

Sendo a reflexão teórica de vital importância, será que se devem pôr de lado os 

Projectos Artísticos como projectos de investigação? Não será possível criar 

Mestrados e Doutoramentos em que sejam aceites propostas de produções 

artísticas, como parte do trabalho de investigação realizado para obtenção do 

grau? 

Isso é possível, desejável e já está a ser feito, embora seja também obrigatória a 

apresentação de uma parte escrita, discutida publicamente, perante um júri 

composto por docentes de diversas Universidades Portuguesas, e, muitas vezes, 

por docentes de Universidades estrangeiras. A composição dos júris por 

elementos de diferentes universidades permite a aferição de critérios de 

avaliação das dissertações e teses e, por consequência, dos próprios cursos de 

pós-graduação. 

 

3. Influência do Acordo de Bolonha na difusão de Cursos de Mestrado e 

Doutoramento 



A inclusão dos cursos de Arte na Universidade implica um maior cuidado na 

difusão da investigação e da sistematização do pensamento em teses, artigos e 

outras produções, que mais facilmente são difundidos através de Congressos, 

Conferências e Simpósios, onde a sua publicação está assegurada. 

A redução do número de anos necessários para adquirir o grau de Licenciatura 

de 4 para 3, imposto pelo Acordo de Bolonha, veio criar também a necessidade 

de aumentar o número de Mestrados disponibilizados pelos Estabelecimentos de 

Ensino Superior. Estes Mestrados, com 2 anos, permitem melhorar as 

competências dos estudantes, aumentar e especializar os seus conhecimentos e, 

ao mesmo tempo, melhorar o nível de graduação dos Portugueses. Para além 

disso, o custo das propinas foi reduzido, ficando agora idêntico  ao da 

Licenciatura. 

A obtenção do grau de Mestre, por cada vez mais pessoas, implica também a 

necessidade de aumentar a oferta de Doutoramentos para quem deseje 

prosseguir a sua formação. Também pelo Acordo de Bolonha o número de anos 

necessários para completar este grau é 3 anos em full-time, funcionando alguns 

em regime de part-time ou pós-laboral, ajustando-se assim a uma população 

estudante-trabalhadora, que cada vez mais anseia por se valorizar. 

Por outro lado, as modalidades destes doutoramentos pós Bolonha 

diversificaram-se, podendo agora ser por Tese, Tese por Projecto, Tese com 

Estágio, Doutoramento por Obra, ou por publicação de um determinado nº de 

artigos em Revistas de referência. Claro que todos continuam a ter uma 

apresentação e defesa públicas, perante um júri formado para o efeito. 

Ao aumentar significantemente o número de Mestres e Doutores, aumenta 

proporcionalmente a importância da investigação realizada nas áreas artísticas, 

tal como já aconteceu nas outras áreas do saber.  

 

4. Investigação na Formação de Professores de Arte e de Educação 

Artística 

A actual obrigatoriedade de os professores terem uma formação ao nível de 

Mestrado em Ensino para poderem exercer a profissão, exige também uma 

maior sistematização e divulgação da investigação produzida em cada 

Universidade ou Escola Superior de Educação. 



Esta característica da formação de professores vem tornar relevante a 

sistematização do pensamento e das práticas experimentais e metodologias 

seguidas e permite a difusão do conhecimento entre pares. Desta maneira vem 

aumentar a possibilidade de publicar a investigação produzida, quer em papel 

quer em formato electrónico, tornando possível o seu acesso por um público 

muito mais alargado e geograficamente disperso. No âmbito do Mestrado em 

Ensino de Artes Visuais para o 3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

da Universidade de Aveiro já podem ser reportados alguns trabalhos de 

investigação concluídos, referentes à primeira edição do Mestrado.  

Para além do trabalho realizado durante o ano com os alunos e comunidade 

escolar, que fica expresso num Portfólio Reflexivo, o aluno estagiário tem de 

apresentar um Relatório Final original, equivalente à Dissertação e com esse 

formato e defendê-lo publicamente52.  

Os temas abordados são vários, focados no contexto educativo. Assim, as 

escolas têm também neste processo um novo papel na investigação: o de serem 

laboratórios onde é realizado o trabalho de campo e a investigação aplicada e 

metodológica. Tornam-se parceiros deste trabalho, em conjunto com as 

Universidades e os Institutos Politécnicos. 

 

5. Que se pretende com a Investigação em Arte e em Educação Artística? 

Se, no caso dos professores, o Mestrado em Ensino é profissionalizante e, por 

isso, se torna uma habilitação obrigatória para quem quer ingressar na profissão 

a partir de agora, temos observado que, paralelamente, há uma procura cada vez 

mais notória de outros Mestrados e Doutoramentos, por candidatos que incluem 

professores já profissionalizados, que os frequentam no desejo de ampliar a sua 

formação com uma investigação centrada na reflexão sobre os conceitos de 

Arte, desenvolver metodologias de investigação e produção artística e aplicar 

esses conhecimentos à sua própria experimentação artística, explorando novos 

territórios e teorizando sobre essa experiência. São profissionais com interesse 

em dois aspectos essenciais para a sua formação: o aperfeiçoamento artístico e a 

reflexão/investigação sobre a prática artística sob vários pontos de vista ou 

                                                        
52 Os trabalhos concluídos a partir de 2005 podem ser consultados em: 
http://biblioteca.sinbad.ua.pt/Teses/ . As teses e dissertações concluídas desde 2001, ano em que passou 
a ser obrigatória a apresentação em formato electrónico, estão agora a ser introduzidas no sistema.  



perspectivas científicas – estética, educativa, sociológica, histórica, analítica, 

preservação do património artístico, etc.  

5.1 Desenvolver competências: 

Assim, a Investigação nestas áreas vai contribuir para a formação de quadros 

especializados nestas áreas do conhecimento, e desenvolver competências de 

forma sólida e suficientemente amadurecida pela prática, aspecto que é inerente 

a uma correcta formação em diversos projectos artísticos e práticas culturais 

contemporâneas, na compreensão e utilização crítica e fundamentada de 

métodos de investigação adequados a estas áreas científicas; na concepção e 

desenvolvimento da investigação rigorosa e consequente, respeitando as 

exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas; na 

criação de projectos originais que contribuam para o alargamento de fronteiras 

do conhecimento na área de Investigação em Arte e em Educação Artística; e no 

desempenho profissional apoiado na investigação artística e na sua divulgação. 

A Investigação em Arte e Educação Artística deve hoje ser entendida a partir de 

duas componentes fundamentais: a criativa e a teórica/ reflexiva.  

O primeiro caso está associado ao domínio prático da arte contemporânea 

nas suas diversas formas e linguagens, ao uso de novos materiais na arte, 

à criação. A teoria está subjacente, mas o objectivo final prende-se com o 

acto de “produção” de um objecto artístico, numa atitude de criação. O 

segundo caso refere-se ao domínio do pensamento sistemático sobre o 

conceptualismo da obra de arte, e inclui áreas de estudo teórico e 

analítico. Embora reflictam sobre o mesmo objecto de estudo, estas duas 

áreas oferecem abordagens diferentes e utilizam metodologias de 

trabalho e de investigação diferenciadas embora complementares. 

  5.2 Estratégias utilizadas 

Pelo Acordo de Bolonha, os actuais Cursos de Mestrado (2º Ciclo) e 

Doutoramentos (3º Ciclo) têm uma estrutura composta por 1 ano curricular, 

seguido de 1 ou 2 anos para a realização da Dissertação ou Tese. Esta estrutura 

curricular permite direccionar os interesses de Investigação dos estudantes 

desde o 1º ano, através de unidades curriculares (disciplinas) que os ajudem a 

decidir, de uma forma informada e consciente o seu plano de trabalho de 

investigação, a sua área de especialização. Há também Seminários temáticos e 

unidades curriculares opcionais que contribuem para a formulação do seu 



Projecto de Dissertação e/ou Tese.  

A Investigação incide sobre formas de aprofundamento das Artes enquanto 

conceito e pensamento, apoiando o desenvolvimento de competências para a 

organização do pensamento e da gramática da criação artística, bem como da 

sua contextualização nos tempos e na sociedade, bem como entre as várias áreas 

artísticas em presença. Neste trabalho é muito importante a utilização de 

metodologias de investigação que garantam rigor de procedimentos, com vista 

ao desenvolvimento de um projecto de investigação de qualidade e 

problematizar os pressupostos que lhes estão subjacentes,  bem como explicitar 

as etapas dos processos de investigação nesta área, promovendo a aplicação de 

conceitos, metodologias e técnicas adequadas.  

Para o Projecto de Dissertação e/ou Tese o aluno conta com o apoio directo de 

um docente/investigador e que, no caso de aprovação da proposta de trabalho 

apresentada, será considerado formalmente aceite para o trajecto de 

investigação conducente ao grau de mestre ou doutor. O percurso efectuado 

nesta unidade curricular deverá ser muito objectivo e consistirá na construção de 

várias componentes de um plano de trabalho de doutoramento que deverá 

incluir: a) problemática de investigação; b) estado da arte; c) objectivos da 

investigação; d) identificação dos recursos necessários; e) metodologias a 

adoptar; f) planeamento do trabalho; g) divulgação/discussão do trabalho em 

reuniões científicas nacionais e internacionais e em publicações especializadas. 

Visa também o desenvolvimento de competências para a redacção de 

comunicações, artigos para publicação em revistas com arbitragem científica e 

outro tipo de publicações científicas, bem como a participação em reuniões 

científicas, como Congressos, simpósios ou conferencias. O trabalho é realizado 

sob tutoria e é adoptada  uma  metodologia de aprofundamento da investigação 

individual dos alunos, havendo o acompanhamento dialógico periódico entre 

supervisor e os mestrandos ou doutorandos. 

  5.3 Conhecimentos exigidos  

Como já foi assinalado, os Cursos de Pós-Graduação em Artes, (Mestrados em 

Criação Artística Contemporânea e em Ensino de Artes Visuais e Doutoramento 

em Estudos de Arte) exigem a compreensão sistemática e aprofundada no 

domínio científico e a aquisição de competências para a análise, avaliação e 

síntese de informação científica complexa a desenvolver durante os diferentes 

Projectos de Investigação. As metodologias seguidas em trabalhos de 

investigação científica em que o aluno/investigador tem de estruturar, apresentar 



e discutir o seu projecto de investigação, perante a comunidade académica, vão 

permitir-lhe desenvolver aptidões ao nível da comunicação e debate de temas da 

sua área de especialidade.  

5.3.1 Conhecimento e compreensão 

Ter conhecimento das últimas metodologias, técnicas e teorias dentro do campo 

da Investigação em Arte. 

Ser capaz de acompanhar e compreender o modo como estão a evoluir os 

métodos de pesquisa de factos e desenvolvimento de teoria no âmbito dos 

Estudos de Arte. 

Ser capaz de organizar e realizar trabalhos de projecto, de laboratório e de pesquisa 

documental. 

Compreender a relação entre o seu domínio de especialização e outros domínios 

especializados da mesma área científica. 

5.3.2 Conhecimento aplicado 

Ser capaz de dar uma contribuição original para o conhecimento científico no 

seu domínio de especialização, desenvolvendo um projecto de investigação e 

divulgando os resultados. 

Ser capaz de demonstrar originalidade e criatividade na abordagem de 

problemas típicos do seu domínio de especialização. 

5.3.3 Autonomia e parceria na aprendizagem 

Ter autonomia para o trabalho individual e capacidade de lidar com outras 

pessoas. 

Reflectir sobre as suas práticas na investigação, numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida. 

Organizar, dinamizar e empenhar-se em trabalho de equipa. 

Planificar o trabalho e identificar os recursos e conhecimentos necessários para o 

executar. 

 



6. Conclusões 

Em conclusão, a investigação em Arte e em Educação Artística, é 

importante para uma melhor preparação de artistas, professores e 

investigadores com elevada qualificação científica e autonomia para o 

exercício de funções profissionais, assim como grande capacidade para 

desenvolver trabalho de investigação em diversos domínios e contextos 

profissionais e sociais.  

Vem também colmatar um deficit existente na investigação nestas áreas, 

com vista ao desenvolvimento de competências de autonomia, espírito 

crítico, analítico e inovador no âmbito de diversos problemas associados 

à investigação no domínio da arte e da educação artís tica.  

Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no desenvolvimento destes 

tópicos, mais massa critica se vai conseguir, o que beneficia o nível de 

qualidade dessa investigação.  

A ligação entre as Escolas e as Universidades através dos trabalhos 

desenvolvidos vai ser cada vez maior, o que, embora as suas abordagens 

possam ser diferentes, utilizam metodologias de trabalho e de 

investigação igualmente diferenciadas, mas complementares. 

Espera-se assim que a inovação inerente a este processo dinâmico 

favoreça a qualidade do ensino das Artes nos diferentes domínios. Quer 

falemos do domínio prático da arte contemporânea nas suas diversas 

formas e linguagens e do uso de novos materiais na arte, à criação, quer 

falemos no domínio do pensamento sistemático sobre o conceptualismo 

da obra de arte ou da investigação em contexto educativo, incluindo as 

áreas de estudo teórico e analítico.  
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RESUMO  Como investigámos em arte? Neste texto pretendemos trazer para a discussão 

alguns pontos fundamentais para as questões da pedagogia e investigação no 

campo do conhecimento artístico.  

O que entendemos por investigação?, Como investigámos?, Como se mostra a 

investigação que é inerente ao processo de investigação no desenho? São 

perguntas que lançam a discussão sobre os processo de investigação num 

território diferenciado, que é o do artes. Com base na divisão sobre " Investigar 

em arte e design" proposta por Frayling, diferenciamos os territórios de 

investigação. Sobre o desenho; propomos uma abordagem próxima do desenho 

enquanto sinónimo de pedagogia. 

Palavras chave: Desenho, ensino e aprendizagem, investigar, prática e 

tecnologia. 

 

TEXTO I. Introdução 

Neste texto pretendemos trazer para a discussão alguns pontos 

fundamentais para as questões da pedagogia e investigação no campo do 

conhecimento artístico. O que entendemos por investigação?, como 

investigámos?, como se mostra a investigação que é inerente ao processo 

de investigação em arte? São perguntas que lançam a discussão sobre os 

processo de investigação num território diferenciado que é o do artes e 

importantes no âmbito do nosso estudo, em que nos debruçamos sobre 

questões ligadas ao ensino /aprendizagem do desenho em ambientes 

distintos de aprendizagem. Neste contexto do estudo é de real 

importância perceber como são os processos de aprendizagem, como 

investigam os nossos alunos e como processam esse conhecimento. 

Não é unânime o entendimento da utilização da palavra investigação no 

campo de conhecimento artístico, sobre este assunto existem posições 

diferenciadas. Começámos por esclarecer a distinção que fazemos do 



campo de investigação artístico, do que é investigar em artes. Para nós 

existem duas situações diferenciadas; investigação na prática artística, e 

investigação académica. Têm propósitos e objectivos diferentes, 

consequentemente resultados também de natureza distintos.  

Para melhor nos ajudar a compreender a natureza e objectivo dos dois 

territórios de investigação, tomaremos como base a proposta  de Frayling 

(1993) sobre as possibilidades de investigação em arte. Para Frayling53 

existem três caminhos possíveis: investigação sobre arte e design, 

investigação através da arte e design e investigação para a arte e design.   

Retomando de novo o assunto; investigar para arte que é da maior 

relevância pela necessidade intrínseca que existe entre investigar, aprender 

e ensinar neste caso específico do desenho. Frayling diz-nos, que a 

investigação para a arte não tem como objectivo comunicar através de 

linguagem verbal, mas sim, apelar aos sentidos e à imaginação para 

fazermos a leitura desse objecto, remetendo para o objecto o resultado da 

investigação. No contexto do ensino e aprendizagem, esta leitura do 

objecto que nos remete para a contemplação não tem, ou melhor, não 

deverá ter grande relevância. Mais importante do que o resultado, é o 

conjunto de procedimentos realizados no domínio da representação e 

conceptualização que nos conduzem até ao objecto. 

Habitualmente associada a questões científicas; investigar, parece não ser 

o termo que melhor define o processo de aprendizagem e de conhecimento 

que se obtêm através da prática artística. No entanto, não conseguimos 

                                                        
53 53 Divisão proposta por Christopher Frayling para definir as possíveis investigações em arte in Research in Art 
and Design. London: Royal College of Art, 1993. O autor divide em três as possíveis maneiras de como se investigar 
em arte e design. 

Research into art and design [investigação sobre arte e design] onde se enquadram os trabalhos de 
investigação de carácter histórico, estético, ou  outros possíveis enquadramentos teóricos que se pretendam dar à arte e 
ao design. 

Research through art and design; [investigação através da arte e design] onde se enquadram maior parte dos 
trabalhos que têm como propósito verificar e entender a prática ligada à teoria, não do ponto de vista externo ao 
problema como no caso da investigação sobre arte e design, mas relacionando e contextualizando ambos os saberes com 
um fim único. 

Research for art and design [investigação para a arte e design] A investigação resulta num objecto. Onde o 
primeiro objectivo não é a comunicação através de linguagem verbal, mas sim no sentido do apelo à cognição e à 
imaginação. 

 



arranjar um sinónimo que melhor defina o que entendemos necessário para 

a elaboração e construção de um objecto ou projecto artístico.  

Do ponto de vista da docência, os processos de pesquisa no âmbito da 

aprendizagem artística são matéria a ter em conta, pois fazem parte do 

desenvolvimento do aluno, da sua capacidade de assimilar competências, 

na multiplicidade de ideias e na capacidade de propor novas abordagens. É 

justamente por esta ligação entre prática e resultado, que muitas das vezes 

se torna difícil mostrar a metodologia utilizada no processo de produção 

artística, daí a pertinência da questão da investigação para o assunto do 

nosso trabalho. 

Tomando como exemplo a nossa experiência na docência do desenho, 

verificámos que é através da prática, do fazer, do acidente, dos erros, das 

críticas, das conversas com o professor ou colegas, dos instrumentos que 

se utilizam, entre muitas outras variáveis, que os estudantes vão 

delineando e dando corpo ao projecto.  

Pensamento divergente, como refere Robinson (2010) na sua conferência 

“Changing Education Paradigms”, é a forma de pensar com múltiplas 

respostas em vez de uma única, é a fora distinta de interpretar as 

perguntas, pensar lateralmente em vez de pensarmos convergentemente, 

são elementos  fundamentais ao pensamento criativo e normalmente 

presentes no pensamento e processo artístico. 

É uma estrutura orgânica e não linear a do processo criativo. Que nos faz 

pensar sobre o que realmente é importante no contexto de aprendizagem 

se o resultado, ou o processo? Como constroem e desenvolvem 

competências técnicas criativas os nossos alunos? Quais os mecanismos 

que temos para acompanhar e avaliar a investigação realizada pelos 

estudantes? 

Estas perguntas são fundamentais para melhor entendermos o nosso 

problema. Sem nos posicionarmos sobre como investigamos em arte, 

como poderemos entender os mecanismos necessários a um ensino mais 



colaborativo e participativo, como encontraremos outros mecanismos de 

feedback de comunicação. Não é possível avançar nas questões do 

ensino/aprendizagem sem referir outras dicotomias fundamentais ao nosso 

trabalho. A variedade de factores inerentes à pedagogia, provocam uma 

complexidade de relações provocadas pelos agentes principais, como 

sejam: os professores, os estudantes e própria matéria a estudar difícil de 

serem enumeradas. Neste sentido, tentaremos nos restringir ao universo 

do desenho enquanto disciplina, aos estudantes e docentes como actores 

principais desta acção e à tecnologia digital como ferramenta ao serviço da 

representação  de imagens de desenho e  pela ampliação das redes de 

ensino e aprendizagem. 

 

 II. Investigar pelo desenho 

  

De facto, o que nos parece pertinente, são os elementos de proximidade 

existentes entre o fenómeno de investigar e desenhar e de que forma se 

relacionam com  processos de ensino e aprendizagem do desenho. 

Neste enquadramento as questões do método e processo de investigação 

são fundamentais. Se nos primeiros semestres ensinámos a ver e a 

representar a partir do real, a utilizar instrumentos e suportes de trabalho, 

modos de desenhar, sistemas de representação, existe um  momento em 

que é preciso verificar o nível de aplicação e implicação do instrumento 

que é o desenho nos processos autónomos de representação de imagens 

do real e do conceptual. É desta fase da aprendizagem, e ensino do 

desenho que dedicaremos as nossas palavras, com as implicações que 

possam trazer as tecnologias digitais para a discussão.  

É o desenho enquanto instrumento de investigação e de aferição no campo 

do saber artístico, sobre o processo e dos mecanismos implantados que 

trataremos. Daí iniciarmos a exposição com a dicotomia investigar/ 



desenhar, entendendo que o processo de desenhar é também um processo 

de investigar. 

 

a) Definição de desenho no contexto do estudo. 

Sentimos necessidade de dedicar algumas linhas à definição de desenho, 

pois falar sobre desenho poderá ser falar sobre um infinito número de 

problemáticas implicadas com representação e percepção; com a 

capacidade de conceptualização e materialização da realidade construída. 

Em traços largos poderíamos definir desenho54 como sendo a acção de 

produzir linhas e, ou marcas numa superfície bidimensional. No entanto, 

dedicando maior atenção à definição da palavra, verificamos que a  sua 

amplitude semântica nos remete para vários campos de acção, implicando 

com conceitos que estão muito para além de questões de suporte e 

técnicas.  

Na verdade, a qualidade híbrida do desenho, os seus limites e fronteiras 

pouco definidos, obrigam, para um melhor entendimento do nosso 

estudo, a uma definição clara sobre de que desenho falamos quando 

referimos neste texto à palavra desenho. 

São vários os factores que contribuem para a variedade e ambiguidade da 

definição de desenho. Condicionantes como o contexto histórico e 

temporal, a função, a área do saber em que actua, os materiais e os 

suportes, afectam à leitura do que é, ou não, desenho. A própria 

                                                        
 

 

54 s. m. Arte de desenhar; Reprodução por meio de linhas e sombras; Conjunto de um quadro; Planta, plano.; 

Fig. Desígnio, empresa, projecto., in http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=desenho 

 Definition of drawing : Drawing I take to mean: the element in a work of art which is independent of colour or actual 

three-dimensional space, the underlying conceptual structure which may be indicated by tone alone. In  Rawson, P., 

Drawing , 1987 



derivação e evolução das línguas, contribui para significações diferentes 

da palavra desenho, como apresenta Luís Martins (2007) no seu texto 

sobre a etimologia da palavra Desenho55. 

Para além do valor autónomo enquanto forma de expressão artística, o 

desenho acumula o facto de ser um instrumento fundamental à concepção. 

Esta qualidade que permite ao desenho ser o instrumento que corporiza o 

mundo das ideias, para um mundo da representação/ apresentação, 

proporcionou-lhe um desempenho ao longo dos séculos dentro da 

visualização e da especulação artística, científica e teórica que o distingue 

de outras formas de arte. De acordo com as práticas do desenho obtêm-se 

imagens muito diferenciadas que são valorizadas dependentemente dos 

seus interesses e vinculados às categorias dos seus conhecimentos. Os 

seus valores estão também relacionados com o objectivo das suas 

práticas, daí podermos encontrar o termo desenho em muitas actividades.  

O desenho ocupa um espaço muito próprio dentro das artes visuais 

porque contem em si uma variedade de possibilidades que os outros 

campos artísticos não contêm. É uma das disciplinas mais transversais e 

por via da sua flexibilidade, uma das práticas artísticas mais requisitadas 

pelas outras áreas. Foi assim ao longo da história de arte e continua a ser 

uma realidade presente nos dias de hoje. No entanto, o que determina o 

                                                        
1A palavra desenho, como sabemos, deriva da italiana disegno, vocábulo surgido em meados dos anos mil 

e quatrocentos, e que deu origem aos provincianismos usados em outras línguas tais como dessein, em 

francês, diseño, em espanhol, design, em inglês e o nosso, desenho. As palavras em italiano e português 

conservaram, basicamente, um sentido mais amplo ligado ao conceito originário, aquele que se referia não 

só a um procedimento, um ato de produção de uma marca, de um signo (de-signo), como também, e 

principalmente, ao pensamento, ao desígnio que essa marca projetava. Em outras línguas, como o inglês, a 

existência de outras expressões como drawing com outra raiz etimológico “especializou” o sentido de cada 

um dos dois termos não apenas pela sua existência arraigada nos hábitos e usos presentes no quotidiano 

da língua, que não se dão isoladamente, diga-se, mas pelas ligações destas práticas com as necessidades do 

fazer, do conjunto das atividades humanas que se encontram presentes e produtivas num determinado 

universo sócio-cultural. 

In http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=desenho+como+pensamento 



valor mais essencial é sempre a acção de se estabelecer conhecimento 

através da comunicação gráfica. Como nos diz Bismarck (2001, 55): 

“Esse espaço que se situa entre a ideia e a sua imagem esse 

espaço que trabalha a ideia, que a reconfigura, que coloca em 

evidência o fazer, que convoca e coloca em confronto o 

passado e o futuro, o conhecido e o desconhecido, o 

conhecimento e o reconhecimento, a tradição e o novo, as 

linguagens gráficas, as suas convenções e as suas limitações, 

esse é o espaço onde o desenho se faz, esse é o espaço 

operativo do desenho, é aí que o desenho se resolve.” 

Este campo de acção, que opera com linhas, manchas, imagens, ideias; esta 

possibilidade da dúvida, o despojamento de meios que necessita para se 

realizar, a sua eficácia de registo gráfico favorece a relação de proximidade 

entre o pensar e o fazer. É neste território de confronto, de ebulição, de 

crise, que através do desenho aferimos e desenvolvemos ideias, rejeitamos 

e aprovamos outras, que instituímos o desenho como o espaço de eleição 

de investigação. 

É por isso, que entendemos o desenho como tendo uma função 

primordial como disciplina curricular no ensino artístico. A 

disponibilidade de fomentar e desenvolver reflexões críticas sobre o 

próprio processo exerce a função pedagógica fundamental no 

desenvolvimento especulativo e criativo. Pois como nos diz nos diz 

Molina, utilizando as palavras de Nauman, (Nauman,1991, apud. 

Molina, 2006, 44)56 “desenhar é equivalente a pensar”. Nós 

                                                        
56

 Molina cita a definição do texto para a exposição: Drawing & Graphics de 1991, do artista contemporâneo, Bruce 
Nauman, para reiterar  a ideia de que a “Ideia/Pensar” foi e é, fundamental para o desenvolvimento da teoria do 
desenho desde a Renascença até aos nossos dias. 
 “…contiene en el encabezamiento la idea que va ser fundamental em todo el desarrollo de toda la teoría del dibujo desde los inícios 
del Renascimiento hasta hoy em dia, passando, por supuesto, por todos los movimientos renovadores de este siclo: el que dibujar 
corresponde a pensar.” (MOLINA, J. 1999: 44) 
 
 



acrescentaríamos que ensinar a desenhar é ensinar a procurar, a duvidar e 

a investigar. 

O desenho para além de representação, esquema e conceito do real, é 

antes de mais imagem. Imagem que é definida no contexto de uma prática 

determinada. Nem todos os desenhos têm a mesma origem, alguns surgem 

da necessidade de se apontarem ideias, como se de notas se tratassem; 

outros têm como propósito resolver a execução de um objecto como uma 

escultura ou uma casa. Um outro tipo de desenho surge como necessidade 

representação do real, mas todos estes desenhos são processos de 

conhecimento. 57 

No que diz respeito à função, concentramos o nosso estudo no desenho 

enquanto instrumento utilizado para a representação/apresentação de 

imagens. Dentro do campo de actuação limitamos o desenho ao campo 

das artes. Assim, o desenho que interessa para este estudo, é o desenho 

enquanto instrumento de comunicação gráfica. Instrumento de projectar; 

que se organiza e constrói, desde a fase inicial em que se reconhece o 

problema, que provoca a necessidade de o pensar, até ao momento em que 

se visualiza e apresenta a solução.  

O desenho na sua vertente processual servindo como instrumento de 

formação e aferição dos nossos registos, como um meio de identificação e 

validação dos propósitos. É o desenho na sua capacidade de organizar e 

ordenar um pensamento, que se produz e provoca com imagens, em 

detrimento do desenho enquanto resultado final ou seja como objecto 

artístico dependente da sua qualidade estética. É o desenho como campo 

território de investigação, como pensamento visual que dá origem a novas 
                                                        
57  “Algunos dibujos se hacen con la misma intención que se escribe: son notas que se toman. Otros 

intentan resolver la ejecución de uma escultura em particular, o imaginar como funcionaria. Existe un 

tercer tipo, dibujos representacionales de obras, que se realizam después de las mismas, dándo-les um 

nuevo enfoque. Todos ellos possibilitam uma aproximación sistemática em el trabajo, incluso si a 

menudo fuerzam su lógica interna hasta el absurdo.” (Nauman apud Molina, loc. cit., 1999: 33). 

  



questões, a novos conhecimentos. É o desenho como instrumento de 

registo do percurso, do processo de investigação, dos diferentes caminhos 

percorridos, traçados resolvidos e recusados. Citando Dora Garcia (1999, 

593) “ El dibujo es el descubrimiento de algo que ya estaba, pero cuya 

definición ha sido dada en y por el dibujo.”  

 

III. Em que contexto investigamos: Uma breve visita ao paradigma 

construtivista  

Referimos anteriormente que o desenho assume determinadas qualidades e 

características dependendo do contexto histórico e temporal, da sua 

função, da área do saber em que actua, materiais e suportes que utiliza.  

“Pues el Dibujar, el Dibujo, no existe en el vacío, forma parte de una 

vivencia experimentada, personal, y socialmente en una dimensión 

humana, creación operativa en la qual, a partir de la línea, la luz y la 

sombra producidas por diversa herramientas y materiales, obtenemos una 

representación bidimensional de un tema en que básicamente no 

interviene el color como manifestación plástica.”(CEA, M. Vélaz: 2001, 

12)  

Assim, de acordo com este princípio, em que sujeitamos o acto de 

desenhar à experiência de uma vivência contextualizada no tempo/ 

espaço e consequentemente condicionando as interpretações de uma 

realidade que se quer apresentar e materializar, questionamo-nos sobre 

como será desenhar hoje. Um hoje, em que  a velocidade da evolução 

tecnológica e a sua absorção pela sociedade produzem novas formas de 

fazer e de pensar. Neste contexto, também o ensino do desenho terá que 

estar aberto a esta nova realidade, e questionar-se sobre os actuais 

modelos de representação  e por conseguinte sobre os actuais modelos de 

ensino. 

Partilhamos  a posição de Riley (2008, 157) sobre as práticas e métodos 

pedagógicos estarem relacionadas com o contexto social. Uma 



perspectiva assente no paradigma construtivista, que prossupõe que para 

se entender o mundo é necessário interpretá-lo. O relativismo inerente ao 

posicionamento construtivista, prevê esta negociação entre significados 

contextualizados no tempo, no espaço, conhecimento e territórios de 

actuação. Uma metodologia pedagógica que aborda as práticas do 

desenho de forma a integrar o conhecimento através do tempo e no 

tempo, na contemporaneidade, como nos diz Agamben (2009, 18) 

possibilita uma maior consciência da formação nos estudantes. Entender 

os hábitos que afectam a nossa percepção, e perceber como estes podem 

ser afectados e afectar a prática do desenho (RILEY: 2008, 157), são a 

nosso ver uma das funções primordiais do desenho como disciplina nos 

programas do ensino artístico. É certo que temos muito aprender com o 

passado, mas não nos podemos esquecer do presente. 

“In the first decade of the century, in the heat of the digital revolution, 

make no mistake about continuing relevance of drawing. Not for is own 

sake, nor for any notion of accurate representation of the appearance of 

things, but for its unique ability to nurture an intelligence of seeing which 

informs the widest range of visual practices, from painting, performance 

or installation to the multi-modal possibilities of digital technology yet to 

be explored.” (Riley: 2008, 166) 

IV. Como investigamos e aprendemos no contexto do ensino do desenho 

“Because visual forms are complex cultural constructs that are rooted in 

cultural practices, take on an array of symbolic processes, and inhabit 

multivocal inform systems, they required critical, reflexive response. 

This pattern of ever-widening visual research practices is also expanding 

within educational and community contexts where arts-based research is 

applying new methods to bring texts of all critical and creative view.” 

(Sullivan: 2010, 53) 

A abordagem que fazemos da prática de investigar, prende-se 

essencialmente com processos de procura e aprendizagem que se 



reflectem em estratégias e modos de representação. Neste contexto, que é 

o do ensino aprendizagem, passaremos nas palavras seguintes a clarificar 

o porquê da importância deste assunto para o nosso estudo. 

A investigação ou os processos de aferição de um conhecimento, que se 

desenvolvem ao longo de um processo que envolve competências 

práticas, encontram nessa mesma prática a sua sustentabilidade. Aquilo 

que vulgarmente se chama de investigação com base na prática, ou prática 

reflexiva ou ainda,  reflexão acção termos que podemos encontrar 

desenvolvidos em Schön (1987) são os que melhor caracterizam os 

processos que encontramos na investigação artística. Uma investigação 

pela prática. 

A relação que se estabelece entre o fazer e a reflexão sobre o fazer são 

indissociáveis. Como podemos nós pensar sobre o que não existe, como 

podemos optar por este ou aquele caminho, se no suporte o nosso 

caminho está em branco?  Como podemos nós confrontarmo-nos com as 

nossas próprias ideias ou até mesmo testarmos a nossas competências 

técnicas ou capacidades de representação se não executarmos? Assim, 

estamos convencidos que não existe outra forma de se aprender se não 

fazendo.  

Como já afirmamos anteriormente, pelas suas características o desenho é 

o instrumento que dá corpo ao pensamento visual, permite-nos dar 

visibilidade ao que até então habitava no mundo das ideias. Como nos diz 

Ângelo de Sousa (2007) sobre a importância do desenho na sua obra: 

“É muito importante. Serve como base, como terreno para imensas 

coisas. Se a gente não toma nota desaparece, tem que ter uma notinha... 

maior parte das vezes é apenas um desenho... se tiver isso consegue-se 

tirar cá para fora a totalidade da ideia. Pelo menos é a minha experiência. 

“ 

Num contexto da prática individual, os desenhos que fazemos são o 

processo de aferir as ideias, de chegarmos a um resultado, durante o qual 



reflectimos sobre as melhores opções, sobre materiais e suportes, sobre 

as próprias imagens que construímos. É uma prática que se constrói e que 

reflecte as nossas opções, as nossa decisões. É o tirar cá para fora 

segundo as palavras de Ângelo. É através da prática que aferimos 

competências, que descobrimos ou encontramos soluções é neste conflito 

entre problema e solução que ampliamos o nosso terreno de 

conhecimento.  

Num contexto da disciplina, num contexto escolar, para além da reflexão 

que possamos fazer individualmente, existem outros participantes 

também eles de grande relevância para o desenvolvimento da nossa 

prática. São eles os professores e os colegas estudantes. A discussão, a 

troca e partilha de ideias, pequenos comentários que possam fazer ao 

nosso trabalho, são sempre contributos que acrescentam e enriquecem a 

nossa aprendizagem. Este sentido de partilha que deverá ser 

implementando e incentivado dentro da sala de aula, são uma mais valia 

para aprendizagem tanto individual como colectiva que maior parte das 

vezes desaparece aquando o terminar dos nossos estudos. 

Se entendemos que existe uma forte componente prática na naquilo que 

apelidamos por investigar para o desenho, também temos presente que o 

discurso que  as reflexões que se fazem ao longo do desenvolvimento de 

um projecto são de real importância. 

A prática, o fazer o executar é individual, no entanto o discurso, as 

observações podem ser colectivas. 

Queremos com isto dizer que pelo fazer, pelo treino, pelo exercitar uma 

prática poderemos aprender a fazer mais e melhor, e que esse treino essa 

experiência se reflecte na própria prática. No entanto,  a aprendizagem 

que possamos fazer não se centra apenas no indivíduo, podemos 

aprender com  as experiências dos outros. Como já referimos, 

aprendemos contextualizados num tempo e num espaço, num 

determinado contexto social e  económico. 



 

V. Modelos e mecanismos de aprendizagem 

 

Os sistemas educativos no mundo estão a mudar. Também o nosso 

sistema de ensino superior, sofreu recentemente alterações com adesão à  

“Reforma de Bolonha”, alterando em muito a organização dos programas 

e conteúdos de ensino e diminuindo o número da carga horária das 

unidades curriculares. Não só esta reforma contribui para a alteração no 

modelo de ensino, também os nossos alunos estão diferentes. A maioria 

dos nossos estudantes nasceu depois dos anos 80. Nesta década embora 

tivesse havido grandes evoluções nos dispositivos digitais e nas 

tecnologias de comunicação, estas já estavam implantadas. Esta geração 

mais recente já nasceu conectada. Para estes jovens, os dispositivos 

digitais são a base mediadora no contacto com o mundo. “Digital Natives” 

como rotula e descrevem Palfrey and Gasser no livro “Born digital,” são  

jovens adultos  que se desenvolveram e cresceram de maneira diferente da 

nossa.  

“they read blogs rather than newspaper. They often meet 

each other online before they meet in person. They 

probably don’t even know what a library card looks like, 

much lees have one; and if they do, tey’ve probably 

never used it. They get their music online, often for fere, 

illegally-rather than buying it in record stores. They’re 

more likely to send an instant  message (IM) than pick 

up the telephone to arranje a date later in the afternoon... 

Major aspects of their lives – social interactions, 

friendships, civic activities- are mediated by digital 

technologies. And they’ve never know other way of life.” 

(PALFREY, J. G., U., 2008:.2) 

 



É importante termos consciência da realidade em que os nossos 

estudantes crescem, temos essa obrigação enquanto responsáveis de 

Educação.  

A organização e estrutura das disciplinas do ensino artístico de carácter 

teórico prática, obrigam a uma relação próxima entre alunos e professores. 

Por um lado, sabemos que o modelo de ensino das artes é 

tradicionalmente um modelo presencial, muito focado na figura do 

mestre/professor, por outro, o acompanhamento dos processos de 

trabalho assentam numa relação professor/aluno próxima e frequente. 

Se, por um lado, temos o peso da tradição, por outro, o analfabetismo e a 

falta de conhecimento do potencial tecnológico, associado a um certo 

conformismo com as práticas educativas instaladas, favorecem uma 

posição distante em relação às tecnologias digitais e em particular às 

tecnologias de informação e conhecimento (TIC) por parte dos docentes. 

No entanto, como referimos anteriormente, o mundo está a mudar, os 

nosso alunos têm outras formas de comunicar, de se relacionarem, de 

investigar e de procurar informação. Assim sendo, urge implantarmos e 

reorganizarmos as práticas pedagógicas. As TIC colocam-nos perante um 

novo paradigma sobre as relações entre aluno/saber/professor numa 

perspectiva sócio construtivista que preconiza estratégias de ensino e 

aprendizagem, tornando o aluno mais activo na construção dos seus 

próprios conhecimentos. De forma sucinta, passamos  a elencar algumas 

das vantagens que encontramos na utilização das TIC, no contexto do 

ensino do desenho de acordo com um modelo de ensino que pretende 

centrado no estudante. 

Talvez a primeira vantagem que esta tecnologia possa trazer é envolver os 

três participantes na educação ou sejam a escola, o estudante e o 

professor.  



As tecnologias digitais poderão significar uma maior participação e 

motivação nas aulas, ampliando a rede de socialização entre colegas, assim 

como potenciam a partilha de informações e conhecimentos entre 

professor/estudante, professor/ professor e estudante/ estudante, 

estimulando a uma rede colaborativa de partilha. 

A utilização das TIC ampliam as redes de conhecimento para além da sala 

de aula, alterando o conceito de tempo e espaço. 

Novas fontes de informação estão disponíveis, o acesso à informação é 

global. A desterritorialização e intemporalidade da informação favorecem 

a democratização e acesso ao conhecimento. 

A possibilidade de partilhar e disponibilizar o trabalho online para o 

conhecimento de um maior número de pessoas. 

Do ponto de vista dos métodos, propiciam um processo de 

acompanhamento contínuo do ensino e aprendizagem. Para além de que 

do ponto de vista da experiência profissional o Professor pode sempre 

guardar e gravar estas “experiências para além da sala de aula”  como um 

apoio de memória à sua formação. 

 

  VI. Conclusão 

 

Não se tratará efectivamente de uma conclusão apenas queremos deixar 

alguns itens para reflexão. 

A tecnologia está instalada, os esforços em adaptá-la a ambientes mais 

intuitivos  de maneira a que se incorpore de forma invisível em todas as 

nossas acções,  é visível nos novos dispositivos que são lançados no 

mercado todos os dias. 



Temos hoje disponíveis um conjunto de ferramentas que nos poderão ser 

de grande utilidade no ensino e aprendizagem de disciplinas como o 

desenho. Pois, o desenho não é só habilidade, ferramentas e suportes, o 

desenho é acima de tudo procurar, pensar, investigar... e nesse sentido 

temos abertas as portas para uma rede de partilha que até antes estava 

fechada. Devemos abrir essa porta. Permitir o acesso  a um ensino mais 

partilhado e colaborativo, incentivar à participação de todos os 

intervenientes da Escola. 
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RESUMO  Enquanto imersos no processo de criação os artistas digitais 

usualmente envolvem-se num modo de reflexão tanto orientado para o 

seu interior como exterior repensando conceitos, ideias que subjazem o 

artefacto ou instalação que se encontra em configuração, e 

consequentemente, redefinem o seu significado e forma. Existe um 

processo do “eu” e do “outro” semelhante ao que encontramos na 

metodologia da a/r/tografia, onde a prática tem demonstrado que quanto 

mais o artista/autor a experimenta mais propenso fica em atingir 

resultados de maior qualidade estética. 

 Neste ensaio procuramos trazer para a discussão a forma como 

mecanismos de a/r/tografia, ou abordagens relacionadas com esta 

metodologia, podem ser instanciadas no ciclo do processo de criação 

em arte digital/computacional procurando identificar práticas de 

experimentação em zonas de fronteira, na reformulação, no repensar, 

refazer e reconstruir que transforme o processo de criação num 

processo de investigação, onde a pessoa criativa realça continuamente 

o sentido e o significado do seu trabalho artístico. 

Palavras-chave: arte digital, arte computacional, meditação estética, a/r/tografia 

  Abstract: 

Digital artists are most of the time engaged in a process of inner and outer (re)-thinking about 
the concepts, ideas behind the artifact or installation being created and thus redefining its 
meaning and shape. There is a process of self and other, alike the a/r/tography methodology, 
where practice has shown that as deeper the artist-author can experiment this process higher 
propensity holds to achieve better results in terms of aesthetic quality.  

In this essay we bring into discussion how a/r/tography mechanisms or approach could be 

instantiated in the creation process cycle in digital art or computer art in order to more 

effectively identify practices of borderland experiencing, reshaping, rethinking, redoing and 

remaking that transforms the creation process into a research process, where the creative 

person enhances continuously the meaning of his/her artwork. 

 Key-Words: digital art, computer art, aesthetic musing, a/r/tography 

 

TEXTO 1. Introdução 

O processo que subjaz ao acto de criação artística ou o processo de 

criação em si, tem sido objecto de muito debate e pesquisa 

especialmente durante os últimos 50 anos, mesmo considerando que as 



questões relacionadas com a arte e a beleza foram tema de análise já 

na Grécia antiga, por Platão e Aristóteles, por exemplo. Mais 

recentemente, Duchamp, na sua aula intitulada “The Creative Act”0 

afirma que o artista nunca se encontra só com a sua obra; existe 

sempre um observador/espectador que mais tarde irá reagir 

criticamente à obra apresentada. Se o artista tiver sucesso na 

transmissão ao espectador do seu desígnio ou intenção inicial com a 

sua obra, em termos da mensagem, emoção ou sentimento, reflexão, 

etc., então uma forma de osmose estética tem lugar através do material 

inerte (o médium) pois este permite que este fenómeno de comunicação 

ou mesmo interacção aconteçam.    

O papel do observador/espectador pode gradualmente assumir uma 

atitude mais activa através da interacção com a própria obra, dito 

artefacto, alterando o seu estado ou tornando-se mesmo parte desta 00. 

De facto o processo de criação em arte digital, considerando aqui as 

várias categorias de arte computacional ou electrónica, comummente 

denominada por arte computacional, baseia-se usualmente na 

colaboração entre um artista (ou grupo de artistas) e uma equipa 

multidisciplinar constituída por programadores, técnicos, engenheiros, 

cientistas e designers, entre outros que desenvolvem 

consequentemente trabalho abarcando conhecimento e competências 

das diversas áreas do saber, partilhando um espaço informacional e 

comunicacional comum. Este espaço comum integra geralmente acesso 

a conteúdos informativos digitais, de diversos formatos multimédia, que 

não raramente são explorados como matéria-prima para a criação de 

artefactos em arte digital. Os artefactos de webart são bons exemplos 

deste tipo de obra.  

O processo de criação em arte digital baseia-se fortemente no desenho 

da mensagem do artefacto e o seu desenvolvimento. O meio 

computacional na forma de ferramentas de edição, comunicação e 

colaboração em rede assim como os conteúdos informativos digitais 

atravessa todo o processo de criação. O significado de design, neste 

contexto, orienta-se para o esforço consciente na criação de um 

artefacto que seja simultaneamente funcional e esteticamente apelativo. 



Trata-se de uma perspectiva que herda aspectos tanto do pragmatismo 

do design em engenharia mas também da inventividade própria e livre 

da arte aplicada [6][7]. No entanto, contrariamente ao processo puro de 

design onde a resolução de um problema guia a acção do designer, em 

arte digital a sistematização não aparece primariamente para esse fim, 

mas sim para potenciar o propósito da realização, i.e., o artefacto final e 

todo o processo de reverberação que se faz para atingir esse fim.    

Em geral, os artistas adoptam um processo similar no desenvolvimento 

das suas ideias mais criativas, admitindo aqui que nem sempre (em 

alguns casos raramente) estes têm consciência (ou sequer interesse em 

tal) do processo embora acabem perpassando as várias fases que o 

constituem. Inicialmente, a pessoa criativa (artista ou não) tende para a 

experimentação de forma eventualmente desorganizada ou aleatória, 

compilando ideias e competências através da leitura ou 

experimentação. E então, gradualmente um aspecto ou questão (ou 

grupo de) particular sobressai e ganha a atenção do engenho criador, 

tornando-se o centro da experimentação e da reflexão, baseando a 

implementação, onde vários caminhos alternativos de evolução se 

colocam, que serão eventualmente tentados (no todo ou em parte), no 

sentido de gradualmente atingir instancias mais refinadas, sendo uma 

das quais (ou grupo delas) escolhida para suportar a experimentação e 

o desenvolvimento continuado. Assim, o processo de design abarca 

várias fases desde a ideia/conceito inicial (mesmo que o criador não 

tenha consciência destes) até ao artefacto digital final.  

A mensagem que o observador/espectador/utilizador conseguir extrair 

do artefacto em termos de uma experiência individual ou em grupo 

proporcionada, que o não deixe indiferente, mas que permita vários 

tipos de vivências interiores e exteriores, na relação com o artefacto e 

os outros, constitui a característica central que uma obra em arte digital 

pode comportar 0. 

Neste ensaio pretende-se trazer para a discussão a instanciação da 

metodologia denominada a/r/tografia [8] no ciclo do processo de criação 

em arte digital/computacional tendo em vista converter este num 

processo basilar de investigação que explora intensivamente o realce 



contínuo que o criador realiza ao sentido e ao significado do seu 

trabalho artístico. 

De facto, uma das actividades centrais do processo de criação em arte 

digital é a meditação estética, que representa os momentos de 

contemplação onde o artista revisita a sua visão inicial à luz das 

decisões tomadas (ou em vias de tomar) durante as fases de desenho e 

implementação do artefacto e estabelece com este uma relação interior 

profunda. Esta reflexão estética conduz-se por dois vectores 

fundamentais, a saber, a apreensão estética relacionada com a 

necessidade de proporcionar uma experiencia perceptiva de prazer, 

sentido ou satisfação (ou outras); e a inovação tecnológica que abarca 

as questões da exploração das características de maior potencial da 

tecnologia, no sentido desta poder efectivamente funcionar como força 

condutora para a criação de novos discursos estéticos.  

O criativo de arte digital imerge num processo de intensa reflexão, 

enquanto no ciclo de criação, que resulta do amadurecimento gradual 

da sua visão inicial (theoria), da experimentação prática com as 

tecnologias e os materiais (praxis) e da construção efectiva ou 

materialização de protótipos de e do próprio artefacto (poesis), que 

refina ou abandona (os protótipos), enquanto redefine o seu significado 

e forma. Existe um processo interior, de questionamento ao nível do 

“eu”, dos vários “eu”s e dos “outros”, que assumem a forma dos 

materiais, das tecnologias, e dos actuais e futuros 

observadores/utilizadores/experimentadores humanos da sua obra. A 

prática tem demonstrado que quanto mais detalhado e profundo for o 

processo de reflexão-experimentação-construção(materialização) levado 

a cabo pelo criador maior propensão existe para atingir resultados de 

elevada qualidade estética na perspectiva da experiencia perceptiva, 

cognitiva, emocional, etc. em suma, reflexiva que se oferece.    

Este ensaio está organizado nos seguintes capítulos: primeiramente 

descreve-se o processo de criação em arte digital/computacional como 

o entendemos e aplicamos, do ponto de vista do desenho da mensagem 

e a sua implementação tecnológica. No capítulo seguinte é apresentada 

uma proposta de instanciação da a/r/tografia no processo de criação, 



transformando este num processo de investigação em arte 

digital/computacional. Finalmente, no último capítulo, são apresentadas 

algumas conclusões. 

Processo de Criação em Arte Digital/Computacional 

O processo de criação em arte digital baseia-se comummente no 

próprio processo de design criativo suportado por várias fases, iniciando 

no primeiro conceito ou ideia e terminando no artefacto final que se 

apresenta para exposição.   Como se apresenta na figura 1 o processo 

de design criativo é iniciado quando o artista/criativo se apodera de um 

conceito/ideia de partida, mesmo que inconsciente desse facto, e usa-o 

para lançar-se na criação. Veja-se que a anteceder este momento 

podem ter ocorrido vários e longos momentos de experimentação livre 

em busca dessa ideia/conceito seminal.  

O processo de design criativo ou da criação em arte 

digital/computacional não é todo linear, i.e., os artistas podem avançar e 

recuar na sequencia de actividades, saltar alguma delas ou focar-se 

mais numa em particular. Trata-se de um processo que é usualmente 

muito dinâmico, embora a visão do artista esteja sempre presente 

[10][11].   
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Fig. 1. Vista geral das diferentes fases do processo de criação (ou design criativo) em 

arte digital/computacional. 



Existem várias fases do processo de criação, cada uma cobrindo uma contribuição 

importante na formação do artefacto final. Estas fases são descritas de 

seguida:   

Fase de Desenho da Mensagem: 

- Desenho do Conceito: nesta actividade o artista envolve-se no acto de converter a 

sua ideia/conceito ou visão num conjunto de esquiços, desenhos 

informais, i.e., a abstracção concretiza-se numa estrutura tangível em 

perspectiva. O artista realiza esquiços, num acto de exploração, onde 

não se pretende qualquer trabalho final.  Os resultados desta actividade 

são constituídos por esquiços, desenhos vários, com maior ou menor 

organização, que permitem ao artista visionar diferentes concretizações 

possíveis para a sua ideia/conceito de partida, no sentido de 

estabelecer uma primeira tentativa de uma composição final mais 

complexa. 

- Desenho da Narrativa: aqui o artista, tomando os resultados da 

actividade anterior, concebe uma composição, uma construção feita de 

uma sequência de eventos que permita arquitectar a mensagem através 

do envolvimento do espectador/utilizador numa narrativa suportada pelo 

próprio artefacto. Esta narrativa da mensagem, que subjaz ao conceito 

inicial, é desenhada tendo em consideração aspectos tais como a 

estrutura do conceito e a sua concretização no futuro artefacto, as suas 

partes constituintes, suas funções e relações inter-intra-artefacto. A 

narrativa assume a forma de uma sequência cronológica de temas, 

motivos, e linhas de enredo. O resultado desta actividade pode ser 

resumido como sendo o desenho de uma mensagem como uma história 

que melhor possa envolver o espectador/utilizador no artefacto.     

- Desenho da Experiência: esta actividade abarca um contributo para o 

processo de desenho da mensagem tendo em consideração o seu 

conceito seminal e a narrativa, no sentido de conceber características 

específicas a imprimir a cada evento da narrativa para que este possa 

proporcionar ao espectador/utilizador a experiência humana (nas suas 

várias dimensões) pretendida. A concepção ou planeamento desta 

experiencia humana em cada evento da narrativa é realizada levando 



em linha de conta preceitos individuais ou de grupo, conhecidos ou 

suspeitados, ao nível das crenças, emoções, conhecimento, 

habilidades, experiências e percepções. O desenho da experiência 

deverá assim ter em conta aspectos importantes da natureza humana 

ao nível dos estímulos e da atenção, bebendo de conhecimentos e 

competências de áreas como a psicologia perceptiva, ciência da 

cognição, desenho ambiental, haptica (ciência e tecnologia do sentido 

do tacto), desenho de conteúdos informativos, desenho de interacção, 

computação heurística, e pensamento do design, entre outros.       

Meditação Estética: esta actividade é central no processo de criação, 

pois representa os momentos de contemplação onde o artista/criativo 

revê, revisita a sua visão seminal à luz das decisões tomadas (ou 

apenas planeadas) (ver fig. 1) durante o desenho e desenvolvimento do 

artefacto. Identificam-se dois vectores condutores nestas actividades, a 

saber: 

- Apreensão Estética: trata-se do processo de reflectir e conceber a 

integração de características no artefacto que eventualmente 

proporcionem uma experiencia de prazer, significação e satisfação, 

provenientes especificamente de manifestações e estímulos sensoriais 

gerados a partir do artefacto por via da sua forma, cor, imersão 

sensorial, som, textura, design ou ritmo, entre outros. A dimensão 

estética aqui relaciona-se exclusivamente com a natureza perceptiva 

dos vários componentes do artefacto. 

- Inovação Tecnológica: processo de reflexão para conceber a 

integração de aspectos inovadores na (re)modelação, utilização, 

combinação e exploração da tecnologia digital que forma e concretiza o 

artefacto. Isto aponta para a dimensão da criação estética dos meios 

computacionais, i.e., a tecnologia como uma força condutora na criação 

de novos discursos estéticos. Dado o facto da tecnologia digital se 

encontrar em rápido desenvolvimento torna-se desejável procurar retirar 

todo potencial que a tecnologia possa oferecer através da integração de 

funcionalidades no limite do exequível.      



 

Fig. 2. Artistas digitais durante o desenvolvimento do artefacto, experimentando com 

um protótipo (artefacto: “Gato, o novo flâneur” por Raquel Pinto & Filipe 

Leite). (Cortesia do Mestrado em Tecnologia e Arte Digital da 

Universidade do Minho) 

Fase de Desenvolvimento do Artefacto (ver fig. 2): 

- Desenho do Artefacto: esta actividade diz respeito ao desenho do 

sistema ou aplicação computacional, abarcando todos os seus 

componentes de qualquer índole (mecânico, electrónico, materiais, etc.), 

que irão concretizar o artefacto final. Inclui o desenho da arquitectura, 

da interface e da interacção do sistema, assim como a selecção de 

tecnologia para a sua implementação. Visto que o artefacto final 

comporta, geralmente, alguma forma de interacção com o público, seja 

com o espectador/utilizador individual ou em grupo, esta actividade 

acaba também por incluir um cenário de uso, i.e., o espaço e a forma 

como o artefacto será “usado”. O desenho aqui adopta uma dimensão 

híbrida, tanto explorando considerandos funcionais próprios da 

engenharia (design rigoroso baseado na exploração da tecnologia) 

como aqueles mais de índole estético e orientados à concretização de 

conceitos ou ideias, sem preocupação funcional mas sim estéticos, 

próprios da arte aplicada.   

- Implementação do Artefacto: nesta actividade o artista/criativo procede 

com a implementação concreta do próprio artefacto. Esta actividade 

incorpora tarefas tais como a programação de sistemas e aplicações, 

teste e debug, assim como, integração de tecnologia e a implantação 

final do artefacto como obra terminada. Tal exige do artista, geralmente, 

que seja detentor de competências técnicas e de programação (que 



permite alterar o cerne do artefacto) se este desejar ter um controlo 

mais directo sobre o processo de implementação do seu artefacto. O 

artista poderá eventualmente ser assistido por uma equipa de 

programadores e tecnólogos; no entanto, para se manter ao comando 

do trabalho de criação artística, precisamente nesta fase, o artista terá 

de possuir sempre um certo domínio das tecnologias.      

- Planeamento da Exposição do Artefacto: nesta actividade junta-se e 

procura-se responder a todas as questões relacionadas com o 

planeamento e a montagem da exibição do artefacto. Estamos no 

estágio final da concretização da obra, onde o artefacto é apresentado 

ao mundo, i.e., a obra encontra o seu público. O sucesso deste encontro 

depende incrementalmente da atractividade do próprio artefacto; da 

forma como o espaço de exposição está organizado; como a logística 

das diferentes componentes do artefacto é gerida e mantida; e ainda a 

contextualização / integração do artefacto no todo da exposição (sendo 

conjunta). Veja-se que esta actividade beberá directamente das 

decisões tomadas antes na fase de desenho da mensagem e 

implementação do artefacto, e ainda, especialmente tendo em conta a 

configuração planeada para o cenário de uso. Os artefactos podem ser 

apresentados em museus, galerias e feiras de arte, associações 

artísticas, espaços comerciais e publicitários, espaços educativos e 

lúdicos, etc. ou ainda em algum espaço virtual na Internet.  

 

Fig. 3. Artefacto: “Autopoeisis” por Ken Rinaldo (2000). O artefacto envolve o utilizador, 

detectando a sua presença e procurando abraça-lo. 

O processo de criação em arte digital/computacional tem a propensão 

para levar o artista a imergir em momentos de intensa reflexão 



representados em grande medida, pela fase da Meditação Estética, e 

ainda por ciclos em que se retorna à sua visão primordial, 

amadurecendo-a e reintegrando-a na actividade de criação onde se 

encontra assumindo práticas semelhantes à metodologia de 

investigação denominada a/r/tografia [8]. 

No próximo capítulo apresentamos uma proposta de instanciação da 

a/r/tografia no processo de criação em arte digital/computacional, 

analisando como tal permite transformar este num processo de 

investigação em arte digital/computacional.  

  

  

Fig. 4. Utilizadores (crianças) interagindo com um artefacto (artefacto: “Virtually 

Brushing my Tooth” por Cristina Sylla & Heduino Rodrigues, 2008). 

(Cortesia do Mestrado em Tecnologia e Arte Digital da Universidade do 

Minho) 

Instanciando a/r/tografia no ciclo de criação em arte 

digital/computacional 

O processo de criação em arte digital/computacional é atravessado 

horizontalmente por ciclos mais ou menos longos de profunda reflexão 

sobre o processo em si e a criação em curso, onde o artista se 

questiona continuamente (sentido para o interior – “eu”) sobre a sua 

visão primordial e os conceitos/ideias iniciais à luz do “outro” (sentido 

para o exterior – “outro”) seja este o processo de criação, os materiais, 

as tecnologias e ferramentas, os artefactos em protótipo, etc.  

Existe um contínuo repassar pelas três formas de 

pensamento/conhecimento artístico/filosófico, a saber: 



- a visão primordial do artista (theoria) que evolui ao longo do processo 

de criação, que sustenta a obra desde o seu primeiro acto de criação; 

- a experimentação prática com as tecnologias (incluindo sistemas, 

ferramentas e conteúdos informativos digitais) e os materiais (praxis), 

que comporta avanços e recuos (ou mesmo desaires), que 

continuamente reforçam uma proximidade, na forma de uma relação 

que o artista estabelece com estes (a matéria prima e as ferramentas de 

criação), aprendendo a conhecer a sua personalidade em termos das 

suas características, potencialidades e limitações; 

- a construção/materialização efectiva do artefacto (poesis), onde vários 

protótipos podem ser concretizados,  que se refinam e adoptam ou 

abandonam, enquanto se vai redefinindo o seu significado e forma.  

O artista adopta portanto uma postura de questionamento e reflexão, 

numa busca constante entre estas três formas de pensamento, 

perscrutando o espaço entre elas, sem atribuir preponderância a uma 

em detrimento da outra. Daqui se pode construir um equilíbrio que será 

tanto melhor conseguido quanto melhor for verificável ao nível da 

qualidade estética da obra produzida, i.e., o artefacto final.  

No processo de criação em arte digital existem dois ciclos principais ou 

momentos que delineiam a cogitação contínua levada a cabo pelo 

artista: a actividade de meditação estética; e os momentos em que o 

artista revisita a sua visão seminal confrontando-a com o processo de 

criação, no estado em que se encontra, com os materiais e as 

ferramentas, e até, se já em fase implementação e teste do protótipo do 

artefacto, com espectadores/utilizadores e o próprio protótipo.  

A meditação estética no processo de criação em arte 

digital/computacional implica uma postura de contemplação ou 

reverberação sobre os motivos / motivações mais profundas e íntimas 

para o sentido/significação do artefacto almejado, numa perspectiva 

geralmente de intervenção na história e sociedade.  

Redefinições da visão primordial são geradas continuamente podendo 

moldar e re-moldar de novo a evolução e desenvolvimento do artefacto 



emergente, dando-lhe um sentido de (in) coerência e sentido à sua 

mensagem / narrativa subjacentes.   

Meditação estética significa aqui também a concepção e criação de 

mecanismos de questionamento do mundo através de um processo de 

interacção com o artefacto em desenvolvimento para (re)criar 

significados ou reforçar sentidos.     

Por outro lado, meditação estética abarca a intensa pesquisa pela 

inovação tecnológica onde o artista se envolve num processo de 

integração de inovação visando remoldar, utilizar, combinar e explorar 

tecnologia digital na senda de novos discursos estéticos, vectores de 

exploração que possam abrir portas para novas percepções, em última 

instancia, novas experiencias artísticas [11].   

Para Kant [12] a contemplação da beleza consistia num julgamento que 

necessitava de afectar o espectador duma perspectiva sensorial, 

emocional e intelectual, conjuntamente. Meditação estética implica 

sobretudo dar ênfase à experiencia sensível que o artefacto 

proporcionará ao utilizador, seja esta de índole perceptiva, emocional, 

cognitiva, lúdica, educativa, de novos sentidos e significados, etc. em 

suma, que leve o espectador ao questionamento e à reverberação sobre 

aspectos do seu imaginário interior, da  sociedade e da vida, tão 

comuns às obras contemporâneas, visando, enfim, uma forma de 

osmose estética.    

Consideramos que o processo de criação em arte digital/computacional 

transforma-se num processo experimentação estética, quando imprime 

fortemente práticas de contemplação que perpassa entre as três formas 

basilares de pensamento e conhecimento artístico – conhecimento 

(theoria), prática (praxis) e materialização (poesis) - através da 

meditação estética e a revisita contínua da visão primordial do artista. 

Os artistas digitais à semelhança dos a/r/tógrafos vivem as suas 

práticas, representam as suas significações e questionam as suas 

posições e ideias e conceitos à medida que integram conhecimento, 

prática e materialização através de experiências estéticas que 



proporcionam sobretudo sentidos e significações em detrimento de 

factos (Silverman, 2000). 

O processo de criação em arte digital/computacional transforma-se num 

processo de investigação em arte e tecnologia quando propicia a 

criação de novos discursos estéticos, novas experiencias artísticas, 

novas aplicações e significações da tecnologia, em suma, permite 

ampliar significações e sentidos que se revelam através de sucessivas 

interpretações das relações complexas que são continuamente criadas, 

recriadas e transformadas.  

O processo de criação em arte digital/computacional permite aceder ao 

espaço entre a teoria (visão primordial) e a métissage feita de prática e 

materialização abrindo o espaço entre o artista, investigador e também 

professor. O artista digital embrenha-se e vive numa zona de contínua 

fronteira, sempre em mudança, acompanhando a rápida evolução das 

tecnologias digitais, questionando, interpretando, e gerando novas 

significações.            

Na fig. 5 propomos uma instanciação da a/r/tografia no processo de 

criação em arte digital/computacional. O processo mantém-se, em 

grande medida inalterado, onde se reforça, isso sim, os dois ciclos de 

reverberação: a meditação estética; e a revisita contínua da visão 

primordial.  
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Fig. 5. A a/r/tografia no processo de criação em arte digital/computacional. 



3.Conclusões 

Neste ensaio analisamos o processo de criação em arte 

digital/computacional descrevendo as suas diferentes fases e 

actividades. Constatamos que enquanto imersos no processo de criação 

os artistas digitais usualmente envolvem-se num modo de reflexão tanto 

orientado para o seu interior como exterior repensando conceitos, ideias 

que subjazem o artefacto ou instalação que se encontra em 

configuração, e consequentemente, redefinem o seu significado e forma. 

Existe um processo do “eu” e do “outro” semelhante ao que 

encontramos na metodologia da a/r/tografia. 

Foi proposta uma instanciação da a/r/tografia ao processo de criação 

em arte digital/computacional que em grande medida deixa este 

inalterado apenas se reforça todo o processo de reflexão/meditação 

tanto ao nível da meditação estética como na revisita da visão primordial 

do artista face à metissage feita do processo, materiais, tecnologias e 

eventuais utilizadores. O processo de criação em arte digital assume 

assim a forma de experimentação artística e investigação em arte pois 

permite ampliar significações e sentidos que se revelam através de 

sucessivas interpretações das relações complexas que são 

continuamente criadas, recriadas e transformadas e que constituem o 

caminho para e a própria obra que se materializa como artefacto de arte 

digital/computacional. 
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RESUMO  Es un proyecto artístico pensado para la formación del profesorado en el Máster 

de Secundaria de Artes Plásticas y Visuales. Su pretensión no es otra que 

trabajar el rol e identidad docente desde la introspección personal, artística y 

profesional del alumnado en formación inicial, teniendo presente el contexto 

cultural desde donde nos ubicamos. Resultó ser un proyecto en donde, cada uno 

seleccionaba la técnica con la que se encontraba más cómodo (vídeo, fotografía, 

pintura, escultura, dibujo…), para visualizar y reflexionar acerca de la 

competencia cultural y artística que se les exigirá en su profesión. 

Palabras Clave: Rol docente, formación profesorado de Artes Plásticas y 

Visuales, narrativa, identidad, proyectos artísticos. 

Abstract: 

It is an art project designed for Visual Arts teachers development in the Master 

in Secondary School. Its aim is simply to work on the teaching role and identity 

from the personal, artistic and professional introspection of the students in 

initial development, bearing in mind the cultural context from which we are. It 

ended being a project where each person selected the technique which she or he 

were more comfortable with (video, photography, painting, sculpture, drawing 

...) to view and reflect on the cultural and artistic competence that will be 

required in their profession.  

Key words: Teaching role, Visual Arts Development Teachers, narrative, 

identity, art projects. 

 

TEXTO Introducción: 



Corría el año 2003 cuando el joven artista Vicente Blanco exponía por primera 

vez en el CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) con una macro 

instalación en la cuál la narrativa se desplegaba a lo largo de varias salas del 

museo, con una polifonía de soportes y técnicas diferentes pero perfectamente 

ensambladas para contarnos una historia cuyo argumento era construido 

conjuntamente con el espectador. El artista había generado un relato ficticio a 

través de vídeo, dibujos, fotografías… que transportaba al visitante a continuar 

el viaje transitando por el espacio museístico y desengranar el guión futurista 

que pretendía dar respuesta al propio título de la exposición: “Lo que se espera 

de nosotros”. 

La creación de personajes, ambientes, historias, identidades ficticias… eran un 

ventana a una realidad futura, probable o no, pero cuando menos hacía pensar al 

espectador sobre cuestiones actuales que podrían desembocar en lo que en ese 

momento nos anticipaba el artista. La instalación era un alegato de lo que podría 

llegar a suceder algún día sino se cuestiona los acontecimientos sociales del hoy 

y sino se intenta cambiar los modos de actuar culturalmente establecidos.   

La idea planteada por Vicente Blanco era una llamada de atención al ciudadano 

para que interviniera como narrador del discurso, proponiendo una 

deconstrucción del discurso actual a raíz de la reconstrucción de realidades 

ficticias. Una instalación que se va modificando en cada momento temporal y 

contextual porque, según Borriaud (2001: 427), “la actividad artística no tiene 

ninguna esencia inmutable, constituye un juego cuyas formas, modalidades y 

funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales”. 

El dinamismo presente en el arte contemporáneo resulta ser fuente de 

inspiración, documentación y reflexión para todos aquellos que nos dedicamos a 

la formación inicial y permanente del profesorado actualmente. De esta manera 

el proyecto también toma como título “Lo que se espera de nosotros”, y ronda 

en la idea de elaborar una narrativa en acción que construya la identidad 

docente del profesor de secundaria de Artes Plásticas y Visuales, cuyo proceso 

sirva para la adquisición de la competencia cultural y artística reclamada por la 

legislación curricular española.    

Así las cosas y con la intención de explicar de la forma más precisa posible el 

proceso, elaboraremos nuestro discurso en torno a dos ideas: el autorretrato 

artístico como una narrativa en acción de la identidad docente y la asimilación 



de la competencia cultural y artística por parte del profesorado de Secundaria 

desde la vivencia de procesos artísticos y educativos en su formación. 

Autorretrato, narrativa e identidad docente: 

El autorretrato desnuda al artista y al docente ante el espectador, desnuda 

públicamente su “yo” más privado, y representa una autoafirmación personal y 

profesional de sus ideales. Un autorretrato como constructo cultural muestra 

como quieren que nos vean pero, al mismo tiempo, aquello que nos diferencia 

del resto de personas, lo genuino, creativo y original de nosotros mismos. El 

propio Rembrandt a la hora de realizar autorretratos practicaba la auto-

observación a modo de introspección de su propia identidad, con preguntas 

como: ¿quién soy en realidad?, ¿qué me espera?, cuestionamientos interiores a 

raíz de formulaciones externas (cit. en Rebel, 2008:19). El público 

necesita/necesitamos ver aquello que nos permite desconfiar: la visión del 

individuo y su profesión. Por eso los artistas que elaboran autorretratos ponen 

en tela de juicio su propia apariencia y su singularidad personal. Convierten sus 

producciones artísticas en escenificaciones estéticas de los roles sociales: el 

artista como ciudadano, artesano, intelectual, bohemio, romántico, marginado 

social, satíricos, irónicos, incomprendidos, dioses, y…¿cómo profesores?     

Para la elaboración del autorretrato docente de “Lo que se espera de nosotros”, 

el alumnado partía de narrativas personales para realizar sus historias de vida 

(Goodson, 2004; Moon, 2010) en torno a la relación de las artes, en su sentido 

más amplio, interpretando su experiencia educativa como alumnos, primero, y 

como docentes en formación ahora, en tiempos de profundos y palpables 

cambios. En este sentido, las historias de vida, son necesarias realizarlas desde 

una perspectiva longitudinal y no puntual porque “no puede mirarse al profesor 

sólo en el momento biográfico en el que se encuentra, sino que es necesario 

recorrer su trayectoria (lo que incluye sus diferentes momentos de aprendizaje y 

experiencias profesionales) para comprender el lugar en el que se sitúa y su 

disposición para la innovación y el cambio” (Hernández, 2004: 11). Rescatar 

estos relatos personales posibilitan una percepción más profunda sobre ellos 

mismos como personas y futuros profesores, revelando sus potencialidades y 

debilidades formativas a raíz de las experiencias vividas a lo largo de su 

trayectoria escolar. Las narraciones relatan, y al mismo tiempo construyen, 

paisajes profesionales interiores. Muchos autores hacen referencia a las historias 

de vida como generación de nuevo conocimiento y no como “resumen” de lo 



vivido, Ivor Goodson (2004), por ejemplo, señala que son narraciones que 

construimos sobre nuestra propia vida, y como escribió Gabriel García 

Márquez en el prefacio de su autobiografía, “la vida no es la que uno vivió, sino 

la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”.  

Por tanto, hablar de narrativa en investigación y acción docente es referirse a la 

capacidad humana de relatar un hecho, una estructura hilada, secuencial o 

caótica, en la cual van sucediéndose diferentes acontecimientos. Se presenta 

desde el lenguaje escogido por el narrador, sea oral, textual, visual o audiovisual 

pero con un marcado apego afectivo y ritmo emotivo. McEwan y Egan (1998: 

10) se refieren a la narrativa como un relato que “trata no solo de hechos, ideas 

o teorías, o hasta de sueños, temores y esperanzas, sino de hechos, teorías y 

sueños desde la perspectiva de la vida de alguien y dentro de las emociones de 

alguien”.  Los investigadores Sparkes y Smith (2008: 295-296) señalan que el 

interés de la narrativa en la investigación se debe a una serie de cambios: la idea 

de las personas como narradores (ellos denominan con la voz inglesa 

storyteller), el paradigma narrativo como una forma válida de conocimiento, y 

la idea de la narración como parte inherente a la vida social. Por estas razones, 

la narrativa en educación resulta interesante porque centra todas las miradas en 

las historias de vida de los sujetos, en la identidad de los mismos, en cómo 

formamos nuestra personalidad de acuerdo con un pensamiento autónomo, pero 

también revierte hacia la influencia social que otras personas ejercen sobre 

nosotros, interpretando desde la mirada externa nuestras propias acciones. La 

narrativa es tanto un proceso en el que el narrador cuenta su experiencia e 

interpreta la situación, como el protagonismo del objeto creado, la propia 

historia o el formato/técnica escogido por el alumno para presentarla. Estos dos 

factores confieren a la obra artística un carácter único, cuidado desde las 

condiciones personales, estéticas y didácticas del profesor en formación. El 

proyecto Lo que se espera de nosotros propone a los futuros docentes de Artes 

Plásticas y Visuales un proceso artístico de auto-narración, término con el que 

Connelly y Clandinin (2006: 478) se refieren a la reflexión sobre la experiencia 

personal y profesional: vivir, contar, re-contar y re-vivir. Por ello, los alumnos 

han afrontado este proyecto desde la interdisciplinariedad de todos los recursos 

que han tenido a su alcance para mostrarnos su identidad docente: notas 

personales, fotografías, bocetos, obras artísticas, conversaciones con ellos 

mismos, textos, web´s, etc. El proyecto pretendía visualizar recuerdos de lo 

vivido y poder relatarlos otra vez, pero desde otra perspectiva, como docentes 



en formación, entremezclándose con fragmentos y retales de vivencias 

personales como alumnos. Partiendo de esta previsualización narrativa de sus 

vidas, se logra re-interpretar todas las teorías personales acerca de cómo soy y 

que docente quiero ser, desde la posición interpretativa y creativa de sus 

autobiografías, deseando comprender en profundidad la complejidad del 

cuestionamiento inicial, Lo que se espera de nosotros. Intentar dar una 

respuesta artística a ese interrogante pedagógico, no es fácil, pero solo cuando 

ellos crean un autorretrato docente, se están re-creando a ellos mismos como 

actores de sus experiencias, y emerge un saber práctico muy demandado por 

ellos mismos como alumnos: 

 

La narración de historias es tanto para uno mismo como para otros. En 

la reciprocidad que constituye la narración de historias, el narrador se 

ofrece a sí mismo como guía para la autoformación de otros. 

(Etherington, 2004: 84) 

 

Este intercambio de historias en la narrativa educativa constituye un trabajo de 

de-construcción, construcción y re-construcción de la identidad del docente de 

artes plásticas y visuales en secundaria en base a los micro-relatos de los 

profesores del futuro para que el cambio sea eficaz. Lo que se espera de 

nosotros utiliza la metáfora artística para trabajar la identidad docente, es decir, 

la creación de objetos artísticos potencian una formación de profesorado basada 

en la transgresión de ideas latentes en nuestros alumnos, porque esa de-re-

construcción les desvelará discursos, prácticas, argumentos en torno a la 

identidad docente. Las metáforas son fruto de procesos enormemente 

complejos, puesto que suponen una ruptura de las reglas establecidas. Estos 

procesos se intensifican aún más cuando el alumnado selecciona una parte 

emocional de ellos mismos, cuya introspección responde a las características 

personales de su modelo docente. Este proceso tiene como objetivo mostrar los 

silencios pensativos del docente, como dice Maxine Greene (2005: 169-170) “ 

pienso que si tanto yo como otros profesores queremos realmente provocar a 

nuestros estudiantes traspasando los límites de lo convencional y de lo asumido 

como normal, nosotros mismos tenemos que experimentar rupturas con lo 

establecido en nuestras propias vidas; tenemos que seguir despertándonos a 

nosotros mismos para empezar de nuevo” 



 

De manera silenciosa, Lo que se espera de nosotros, se adentra en el interior de 

cada uno de los docentes en formación, y se produce un cuestionamiento sobre 

la profesión que van a desarrollar para construir una estructura metodológica 

que les permita enfrentarse a su profesión con garantías de éxito. Es un proyecto 

que favorece la predisposición hacia la acción docente con la adquisición de la 

competencia cultural y artística, como una cartografía que fije un rumbo de 

manera consciente. Pérez Gómez (2002) denomina este tipo de enfoque como 

formación del profesorado para la comprensión, cuya idea radica en que el 

alumno comprenda la enseñanza desde el punto de vista heurístico, es decir, 

como una actividad compleja y artística que permita dotar al docente en 

formación de una serie de competencias necesarias para su desarrollo 

profesional como líderes de aprendizaje (Bath, 1990).   

 

Competencia cultural y artística para el liderazgo docente: 

Antes de comenzar a desengranar lo que implica o no la competencia cultural y 

artística en docentes y alumnos, partimos de una premisa: entendemos este 

cambio hacia lo competencial como algo innovador, porque sino estaríamos 

simplemente jugando con palabras, y no es nuestra intención. Empecemos pues 

por descubrir lo que los documentos oficiales aportan a este debate. Según la 

Ley Orgánica de Educación, en lo referente a la competencia cultural y artística 

hace hincapié en: 

 

el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 

convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y 

manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además supone 

identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la 

sociedad –la mentalidad y las posibles técnicas de la época en que se 

crean-, o con la persona o colectividad que las crea.  

Esta definición nos sirve como punto de partida para visualizar los conceptos que 

se esconden detrás de esta competencia. Estamos de acuerdo con Andrea Giráldez 

(2007: 68) cuando expone que desde el punto de vista creativo, la competencia 



debe desarrollar en el alumno la inquietud y sensibilidad de imaginar, desarrollar 

y gestionar sus propios proyectos artísticos.  

Para que este escenario educativo se produzca realmente, y se pueda desarrollar 

la competencia cultural y artística,  profesores y alumnos deben trabajar como 

colectivos artísticos, como auténticas comunidades de aprendizaje 

interconexionadas unas con otras, para el beneficio y desarrollo de todos. Esta 

idea también es respaldada por los informes elaborados para la UNESCO en el 

año 2006, Road Map for Arts Education y, recientemente en el 2010, Seoul 

Agenda: Goals for the Development of Arts Education, en los cuales se destaca 

que “la conciencia y el conocimiento de las prácticas culturales y artísticas 

refuerza identidades y valores personales y colectivos, para  contribuir a 

salvaguardar y promover la diversidad cultural”.  

Este punto marcado por ambas conferencias mundiales para la UNESCO, 

encierra claves metodológicas en la formación del profesorado para desarrollar 

la competencia cultural y artística en educación: la interdisciplinariedad, la 

creación de redes artísticas y comunidades de enseñanza-aprendizaje.  

La competencia cultural y artística aunque, a priori, se vincule a las áreas de 

cariz artístico, una de las características primigenias de la competencia es la 

interdisciplinariedad con todas las áreas del currículum y, consecuentemente, 

con el resto de competencias. Dado el carácter abierto y multidisciplinar de la 

cultura y el arte contemporáneo, es inevitable pensar en una competencia en 

donde las interconexiones se produzcan de forma rizomática. Para Rita Irwin y 

Stephanie Springgay (2008: xx), investigadoras del ámbito de la Educación 

Artística estadounidense, la metodología rizomática es  “un espacio intersticial, 

abierto y vulnerable en que los significados y acuerdos se cuestionan y 

quiebran”. Un rizoma, bajo la teoria filosófica de Deleuze y Guattari (1997) es 

una estructura que ni sigue movimientos lineales ni mucho menos jerarquías, 

sino que constituye un modelo dinámico que rompe esquemas y establece 

interconexiones con múltiples lenguajes. Dentro de esta idea rizomática de la 

construcción de conocimiento, transforma radicalmente la idea de teoría como 

un sistema abstracto y separado de la práctica, para entenderla como un 

intercambio crítico, relacional, reflexivo e interesante para los implicados en la 

reconstrucción del conocimiento práctico como algo vivido: el profesorado de 

Artes Plásticas y Visuales en formación inicial.  



Por otro lado, estar en comunidad significa hablar de trabajo colaborativo, 

funcionar como un colectivo artístico, mediante el mestizaje de ideas en acción, 

procedimientos, reflexiones, diálogos en voz alta, etc. Estas comunidades de 

aprendizaje fomentan el desarrollo de la inteligencia emocional de sus 

miembros, por el compromiso, el entusiasmo y la empatía que cada uno de ellos 

aporta al proyecto en el que estén inmersos. Cada persona del colectivo artístico 

posee unas habilidades únicas, cuyos beneficios revierten en todos los 

participantes porque se nutren de las fortalezas individuales y superan mucho 

mejor las inseguridades personales que actúan como un muro infranqueable 

para el aprendizaje creativo.    

Estas comunidades de aprendizaje visibles a través de la emergencia de 

colectivos artísticos formados por alumnos y profesores, implican a sus 

participantes a un encuentro artístico para la transferencia de conocimiento 

práctico para cualquier campo científico. A menudo y de manera inconsciente 

estas comunidades se involucran en procesos de aprendizaje artístico bajo 

metodologías de investigación-acción participativa. Kemmis y McTaggart 

(1988) y Elliot (1990) señalaron algunas características de la metodología de 

investigación-acción: participativa, colaborativa, crea comunidades 

autocríticas, implica un proceso político, establece un análisi crítico de las 

situaciones, transforma la práctica, etc. Realmente podríamos apropiarnos de 

cada una de ellas para describir los procesos y resultados que propician la 

competencia cultural y artística de las comunidades de aprendizaje, cuyas 

manifestaciones son valiosas para el desarrollo del campo científico, dada la 

vincualción existente entre teoría y práctica.      

El colectivo artístico comparte con la investigación-acción participativa el reto 

de resolver un problema. Se presenta como una narrativa en acción, en donde 

cada uno de los participantes entra en un proceso en el cual se interroga a sí 

mismo en relación a los demás. La investigación-acción participativa es muy 

similar a los procesos que un artista siente cuando está inmerso en un proyecto. 

Como sujetos creativos del colectivo, convierten su experiencia en 

conocimiento práctico, fruto de una espiral de acciones impredicibles y caóticas, 

inciertas y apasionantes, constituyentes del armazón argumentativo que 

responda al problema inicial. Son procesos cíclicos y como señala Peter Park 

(2006, p.130) “no termina con nuevos hallazgos sino que continúa mediante un 

compromiso en la acción. Participar en la investigación es ya una forma de 

acción que conduce a nuevos descubrimientos” 



Proyectos: Lo que se espera de nosotros. 

Se pueden consultar los proyectos a través de la página web 

www.documenta.cat dentro del proyecto Inter-acción coordinado por María 

Jesús Agra. 
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TÍTULO         Ensino da arte, artes performativas, hibridismo artístico.  

AUTOR  Tales Frey 

RESUMO  Através de uma oficina prática realizada no Ponto de Cultura Galpão 6 

do Estado de São Paulo no Brasil, um curso com duração de 2 meses 

(Outubro e Novembro), dedicado a jovens de baixa renda, serviu 

também como um processo criativo coletivo, originando o espetáculo 

"Traje de Banho para Sujar". No período de desenvolvimento conceitual, 

a história da arte da performance foi o principal foco de pesquisa, desde 

o futurismo até à atualidade, portanto séculos XX e XXI. "Traje de 

Banho para Sujar", abarcando elementos de dança, música, artes 

visuais, teatro, videoarte e, principalmente, da performance, foi 



apresentado no próprio espaço do Galpão 6 desde o processo de 

criação, com os primeiros experimentos, ao público geral. Debates ao 

fim das experiências exibidas serviram também como alicerce para a 

estruturação desse trabalho. 

 

TÍTULO         A imagem, o texto e as aldeias…  

AUTOR  Jorge Manuel Machado Morais, Doutorado pela UTAD em Comunicação 
e Artes Visuais, docente do departamento de Artes Visuais na Escola Superior 
de Educação de Bragança, IPB. 

 
RESUMO  Eugéne Smith, norte-americano, fotógrafo, Jorge Dias, português, 

antropólogo, escritor, consumaram, quase ao mesmo tempo, um processo de 
análise de duas comunidades rurais distintas, que viriam a tornar-se famosas 
de cada um dos lados da fronteira terrestre que nos é mais próxima:. A 
presente comunicação tem por objectivo, além de servir de evocação e 
efeméride, efectuar uma comparação entre as duas formas de comunicação 
que deram a conhecer, à sua maneira, as aldeias:  a linguagem icónica e a 
linguagem verbal. Pretende-se introduzir alguns dados de reflexão e debate 
face à força da imagem na modernidade, que, em vários casos, só por si, 
consegue suplantar outras formas de comunicação estabelecidas e 
aparentemente melhor estruturadas. Problematizar, talvez, se os efeitos 
lobrigados na reportagem de Eugéne Smith seriam hoje igualmente eficazes. 
Nesta comunicação serão ainda revelados alguns dados históricos e recolhidos 
actualmente no terreno, angariados para reforçar os propósitos enunciados, e 
também o perfil de militância humana, social e política dos seus autores. 

Palavras chave: Jorge Dias, Eugéne Smith, “Rio de Onor” vs “Spanish 
Village”, imagem vs texto escrito, foto-reportagem, análise de imagem.   

  Abstract: 

Eugene Smith, an american photographer, Jorge Dias, portuguese, 
anthropologist, writer, consummated at about the same time a process of 
analysis of two different rural communities, who would become famous from 
each side of the border land which is similar to ours: This communication 
aims, besides serving as a reminder and ephemeris, make a comparison 
between the two forms of communication that made it known in their own 
way, the villages: the iconic language and verbal language. Intended to 
introduce some data for reflection and debate over the strength of the image 
in modernity, which in many cases, by itself, can supplant other forms of 
communication established and apparently better structured. Problematize, 
perhaps, if the purpose in the story of Eugène Smith would today be equally 
effective. This communication will also be revealed some historical data that 
is collected on the ground, raised to reinforce the stated purposes, and also the 
profile of militancy human, social and political of their authors. 

 



TEXTO Queria falar-vos de história e de histórias, de  formas de comunicação 

diferentes, de celebração, de  eficácia na divulgação e conhecimento de coisas 

anteriormente ignoradas e que, também, significam identidade e descoberta 

das nossas próprias raízes que dão mote orientativo a este nosso encontro. 

Sensivelmente pela mesma altura, e à época em que este vosso amigo nasceu, 

princípio dos anos 50 do século passado, dois eventos singulares ocorreram 

nos dois países ibéricos, e não demasiado longe do local aonde nos 

encontramos (Bragança):  Dois homens de grande craveira humana e grande 

capacidade de comunicação e expressão, um pela via da imagem fotográfica, 

Eugéne Smith, norte-americano, fotógrafo, outro pela via do texto escrito, 

Jorge Dias, português, antropólogo, consumaram um processo totalmente 

separado de análise de duas comunidades rurais, que viriam, por essas 

diferentes formas de comunicação, a tornarem-se famosas de cada um dos 

lados da fronteira: do lado de cá, Rio de Onor, pequena aldeia do distrito de 

Bragança que era praticamente desconhecida na sua singularidade de ritos e 

viver; do lado de lá, “La Deleitosa”, igualmente ignota e rica em termos 

sociais e humanos e perfeitamente desconhecida na lazarenta Espanha dos 

anos cinquenta e ainda mais no resto do mundo. A presente comunicação 

tem por objectivo efectuar uma comparação entre as duas formas de 

comunicação: a verbal e a icónica nos dois processos citados e saber quanto 

as duas formas foram eficazes no processo de divulgação pública de grande 

efeito que haveria de catapultar essas duas pequenas aldeias para os lugares 

mais conhecidos nos respectivos países e não só. Ousar questionar também se 

pela via da comunicação visual uma das aldeias, a espanhola,  não terá 

mesmo sido mais favorecida do que a divulgada por intermédio do texto 

escrito convencional, a portuguesa. Os dois processos ocorrem quase na 

mesma altura e têm similitudes notáveis, por isso aqui os trazemos para 

reflexão, além de os evocar em momento de efeméride também.   

Jorge Dias, antropólogo e historiador formado nos círculos da capital 

portuguesa ficou impressionado desde a primeira vez que visitou, a pé, já que 

estrada não havia, Rio de Onor. De tal modo foi esse encanto relatado no 

prólogo da obra monográfica que lhe dedicou, que doravante se devotou com 

denodo, paixão e capacidade de observação, a partilhar com o seu povo 

muitas das suas vivências e singularidades, acabando por aí alugar uma 

pequena casa para uma estadia que se prolongaria por mais de um ano (como 

nos relatou o residente, senhor Mariano Augusto Preto). Sensivelmente na 

mesma altura o norte-americano visitava a desgrenhada aldeia da 

extremadura espanhola, próxima ao nosso Alentejo, tendo descoberto nela 



encantos, ao que parece, seduzido pela ironia do próprio nome da aldeia (La 

Deleitosa), que o fizeram fixar estadia por cerca de um mês, acompanhado de 

um assistente e uma intérprete. Da estadia do português resultou um 

celebrado produto de comunicação na forma de um livro escrito  de 350 

páginas com uma ou outra esporádica fotografia e que, começou por ser mais 

conhecido no mundo académico e ligado à cultura do que pelo povo em geral: 

“Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril” efectuando o levantamento de  

reminiscências de organizações colectivas e igualitárias no norte de Portugal. 

A ressonância da obra, embora de cariz académico, acabou por alastrar a 

alguns sectores da sociedade portuguesa antes e depois da Revolução do Vinte 

e Cinco de Abril. Constituía-se como um trabalho de campo inovador no 

contexto da nova etnografia em Portugal que, lentamente, foi criando e 

projectando sementes. Configurava nos estudiosos e leitores a aldeia como 

um  misto de “bucolismo e harmonia social” como refere Macagno (2002, 

p.113)58 o que  começava a ser valorizado pela sociedade a que aportavam 

lentamente modelos de aridez comportamentais e de fria tecnologia e, este 

factor, começou a motivar outros cidadãos desejosos de simplicidade e 

autenticidade até ao ponto em que a aldeia se tornou muito conhecida. 

Pereira (2007, p. 36)59 refere-se aos “traços  de comunitarismo, 

celebrizados  pelos estudos do etnólogo Jorge Dias”. A aldeia portuguesa 

tinha ainda a particularidade de possuir uma irmã gémea, apenas separada por 

um pequeno riacho que faz formalmente a fronteira entre Portugal e 

Espanha, e que se chama homonimamente Riohonor, ou Rio de Onor de 

cima, como preferem os residentes locais. Tal aldeia comungava dos mesmos 

traços evidenciados no estudo e as suas populações viviam, a vários níveis, de 

modo harmonioso. 

Com o decorrer do tempo a ignota aldeia tornou-se no povo mais conhecido 

do Nordeste Transmontano. Para Jorge Dias o conhecimento da cultura da 

aldeia seria uma espécie de paradigma que corporizava a própria ideia das 

raízes e identidade para um povo ou país, como refere ainda Macagno (ibid. 

98 )60. Riode Onor, com esta publicação inaugural adquiriu a certa altura 

                                                        
58 Macagno, Lorenzo,   Lusotropicalismo e nostalgia etnográfica: Jorge Dias entre 
Portugal e Moçambique, Afro-Ásia, 28 (2002, 97-124) 
 
59 Pereira, Ana Cristina Pereira, 2007. Uma aldeia Europeia à espera de Bruxelas”. 
Revista Pública, pág. 36.  
 
60 “… existiria um carácter nacional cujo núcleo essencial podia ser encontrado nas 
aldeias do norte de Portugal.” E ainda  que “o estudo de pequenas comunidade 



também para muitos portugueses um “peso simbólico” a que um outro seu 

estudioso, Pais de Brito, chama na sua tese de Doutoramento de “efeito de 

Rio de Onor” que se refere à atracção que, por aquela via, passou a exercer 

para terceiros,  permitindo uma maior sobrevivência para os próprios usos e 

costumes locais. Também Tiza61 defende que a divulgação bibliográfica, 

particularmente a de Jorge Dias “contribuiu para a conservação do seu 

"status" antropológico.  Pode lobrigar-se também  até que ponto esta 

sensibilidade e efeito não terá contribuído um pouco mais tarde para a 

realização de grandes obras de cariz artístico e cultural que, na região mais 

ampla de Trás-os-Montes, se realizaram: os filmes “Trás-os-Montes”, de 

António Reis e Margarida Cordeiro, “Máscaras” de Noémia Delgado, Veredas 

de “João César Monteiro”… 

Sobre o livro em si, resta dizer que é essencialmente constituído por texto e 

as suas fotografias (ao menos a edição mais recente, de 1984) são 

meramente documentais e a qualidade da sua impressão, deixa bastante a 

desejar se comparadas com a reportagem impressa na revista Life. À parte o 

testemunho metodologicamente estruturado com princípios académicos, 

detalhados, sociológica e politicamente orientados, as ilustrações e desenhos 

feitos pelo companheiro e mestre Fernando Galhano, são o que, em termos 

populares, pode ser mais acessível ao grande público contribuindo 

possivelmente para uma maior acessibilidade de divulgação. Graficamente, 

porém,  não é uma grande obra, parecendo que os arranjos editoriais 

posteriores ao próprio trabalho académico em si não contribuem muito para 

os favores do grande público. Mas a substância da obra, transmitida 

essencialmente pelo texto escrito, era, de facto, muita, e isso fez com que 

lentamente uma onda fosse crescendo ao longo do tempo, conferindo 

interesse fosse ele  mera curiosidade quase folclórica pela aldeia fosse 

motivação e estímulo para descobrir algo verdadeiramente novo.   

Segundo testemunho recolhido em 16 de Fevereiro último da boca do senhor 

Mariano Augusto Preto, de 79 anos de idade, que sempre residiu na aldeia e 

conheceu o próprio Jorge Dias, o grande pulo publicitário sobre a aldeia e o 

                                                                                                                                                                   
ofereceria, segundo Dias, elementos fundamentais, não só para entender a cultura 
portuguesa, em geral, e o carácter nacional português, em particular,  e mas sobretudo, 
e além disto, entender a relação dos Portugueses com outros povos…” 

61 Tiza, António André Pinelo (s.d.), FORMAS DE COMUNITARISMO. iii volume do Dicionário dos 
mais ilustres Trasmontanos e Alto Durienses. Guimarães. Editora cidade Berço. 

 



seu modo de ser “ pode-se dizer que aconteceu de facto com o livro de Jorge 

Dias … Jorge Dias espalhou lentamente a aldeia por todo o lado…mesmo  

ingleses, suecos, espanhóis… gente de Salamanca” (esta ideia é confirmada 

também por Pereira (2007, p. 44).. Na Suécia numa edição das Selecções  do 

“Readers Digest” saiu uma reportagem sobre a aldeia, que uma visitante 

sueca mostrou ao sr. Mariano e, porventura, influenciou pessoas estrangeiras 

no sentido de estimular uma visita ao local. Segundo o mesmo, ainda antes do 

25 de Abril começaram a aparecer em Rio de Onor grupos de pessoas 

portuguesas, alguns estudantes, interessados naquela forma de viver. Gente de 

cultura e não só. Também apareciam individualidades públicas, dada a 

ressonância que a aldeia ia tendo e talvez porque o seus usos e costumes 

começavam a ser reconhecidos como um modelo, ou como uma “memória” 

e havia que evidenciar determinadas formas de cultura ancestral e 

popular62….  (falou do Eng. Matos; Eng. Carrilho, Fernando Lhano… 

autoridades locais ou pessoas importantes residentes em Bragança). Por esta 

altura, e nesta perspectiva, com alguns contornos políticos também, era 

descoberta a famosa barrista de Barcelos, Rosa Ramalho, que  apesar de ser 

dada a conhecer por António Quadros e a nata cultural na esfera da ESBAP, 

chegou a ser agraciada por Américo Tomás. 

Depois do 25 de Abril vieram ainda mais pessoas, mas a população da aldeia, 

com todas as suas tradições, tinha diminuído consideravelmente, referiu ainda 

o senhor Mariano.  

É interessante constatar que o reconhecimento das duas aldeias gémeas foi 

novamente catapultado recentemente, ao nível nacional, não pelo facto das 

suas vivências e hábitos de cariz comunitário (como aconteceu 

predominantemente com a análise de Jorge Dias) mas pelo peculiar facto de 

serem duas aldeias coexistindo particularmente no seio da comunidade 

económica europeia. Segundo (Pereira, Ibid., 44), a fama das duas aldeias 

(Riohonor e Rio de Onor) foi incrementada no percurso que se vai fazendo 

de construção de uma Europa unida. Em 2005 alguém lançou a ideia de fazer 

                                                        
62 A dada altura o próprio Jorge Dias parece ter reflectido sobre  as alterações ocorridas com o 

conhecimento alargado não previsto,  tendendo a aldeia a constituir-se posteriormente mais conhecida pela 
via de um certo floclorismo, que de qualquer outro tipo de forças de atracção, dada a derrocada de muitos 
dos valores que o autor enalteceu. Pelo que, este,  possivelmente não almejaria que Rio de Onor fosse 
mais conhecida in situ do que lhe convém, quando alerta para os perigos da “aculturação não desejada” 
(Macagno) 62 ou da “banalização da diversidade através do turismo” (Ibid.). O problema que se pode 
colocar é que, como diz Harvey (1989 apud Raposo, 2010, 77) “A busca de raízes acaba por produzir 
uma imagem, um simulacro, um pastiche!”. 

 



desta realidade um caso exemplar: criação da primeira aldeia europeia, cujo 

nome passaria a ser Rio de Onor de Europa – O projecto parece estar agora 

adormecido, mas segundo a vontade de muita gente, nomeadamente políticos 

e gente de cultura dos dois lados da fronteira, tem pernas para andar e poderá 

um dia ser realidade. Para os residentes elas já formam desde há muito uma 

coesão e uma autêntica aldeia europeia, ou melhor, uma aldeia internacional. 

… 

O norte americano chamava-se Eugéne Smith, era um fotógrafo com provas 

dadas na revista epítome do fotojornalismo moderno, a revista Life, e que 

conseguiu furar o bloqueio imposto pelo Caudillo Franco de modo a registar 

na referida aldeia espanhola, com a sua pequena Leica, máquina fotográfica 

quase insignificante em termos de presença física, coisas que o regime, de 

modo algum, desejava tornar públicas.  

O valor da reportagem fotográfica, denominada “Spanish Village” 

assenta no facto de ter dado a conhecer ao mundo a precariedade em que 

estava imersa Espanha e Eugéne Smith elegeu aquela aldeia, sabe-se 

hoje, pelo contraste entre o seu opíparo nome, “Deleitosa”, e a realidade 

da sua pobreza, frugalidade e abandono, dando assim corpo às directrizes 

dos editores da revista que abominavam a nação fechada ao mundo que 

então era Espanha. O seu autor deixou-se, apesar de tudo, imbuir de um 

marcado esteticismo que confere à reportagem  reconhecidas qualidades 

estéticas a vários níveis de análise e tornam este trabalho no “mais 

poderoso estudo fotográfico sobre a Espanha dos anos 50”  contendo 

“algumas das melhores e mais famosas fotos documentais já feitas” 

como refere  e estuda Kolstrup63.  

Segundo este autor, o poder destas imagens vem da agilidade demonstrada no 

uso de “sólidos princípios artísticos envolvendo geometria, luz e interacção 

visual” entre os participantes representados no quadro compositivo. Caso 

exemplar é justamente a foto  “Velório de Juan Larra” ou “The Wake”, 

retratando o velório de um ancião jazente no seu leito de morte e que foi 

eleita pela revista Life uma das “100 melhores fotos do século XX”64.  Esta e 
                                                        
63 Kolstrup, Søren, European and American Press Photography, P:N.12. acedido na WWW em 24 de 
Março de 2011,em: http://pov.imv.au.dk/Issue_12/section_3/artc3A.html   
64 Calmado, Miguel Ángel, El Velatorio de Juan Larra, 1951, acedido em 07 de Abril de 2011 na WWW 
em:  http://laventanadegras.blogspot.com/  



outras imagens da reportagem são colocadas num contínuo cultural que 

entronca com a tradição das representações clássicas relacionadas com o 

martírio de Cristo e com os próprios cânones Renascentistas, encontrando, 

aquele autor,  por exemplo, similitudes entre  a forma como Mantegna usa a 

luz e a geometria  para dar a impressão do “descanso eterno…” de um 

personagem jazente. Esta reportagem de Smith tornou-se famosa pela força 

plástica das suas imagens, apesar da miserabilidade do conteúdo retratado. 

Dela exala necessariamente uma aura típica da denominada fotografia 

humanista, que tem grandes intérpretes, como Sebastião Salgado nos dias de 

hoje. As pessoas são vistas como pessoas e não apenas como adereços 

circunstanciais documentais. São vistas também de um qualquer modo 

militante face a um propósito que subjaz à obra: Dar a conhecer e impregnar 

de compaixão65 face à condição de determinada forma de existir; quiçá abrir 

consciências e despoletar acções. A fotografia de cariz humanístico, possuí 

uma vertente de registo documental que pode ser simultaneamente 

testemunho de aspectos em que os factores humanos prevalecem sobre 

outros.  

Smith era um artista e um homem com preocupações sociais afinadas logo na 

sua formação inicial de juventude pelo conhecimento de trabalhos que 

famosos fotógrafos fizeram para a FSA, “Farm Security Administration”, 

engajados estes nas problemáticas despoletadas pela “Grande Depressão” nos 

USA e, a sua reportagem, praticamente feita só de imagens fotográficas e 

com aqueles valores plásticos acrescentados, tornou o seu autor famoso, 

ainda mais do que o livro de Jorge Dias tornou visível e conhecido o seu 

autor em Portugal. Mas mais importante do que a fama obtida por Eugéne 

Smith, foi  a capacidade de mobilização e envolvimento ideológico e até 

emocional das fotografias impressas que criaram uma tal onda de empatia 

para com a miserável aldeia espanhola e os seus habitantes que esta se 

tornou, tão só,  a dado momento, uma das  aldeias mais conhecida de 

Espanha, sendo esta também um dos principais destinos túrísticos mundiais, 

com os consequentes acréscimos de rendas para os seus habitantes.  A 

ressonância das 17 imagens que saíram em 10 páginas da revista Life foi de 

tal ordem que várias vezes a aldeia foi fotografada, replicando como pano de 

fundo, os ângulos e a perspectiva de Eugéne Smith. Mas nenhuma foi como a 

                                                        
65 Calmado (Ibid.), diz de Smith que no acto prévio à  toma do “Velório de Juan Larra”: 
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la familia… cuando apareció el hijo del difunto le preguntó si sería un gesto muy 
irrespetuoso que entrase a tomar una fotografía. Éste le respondió que sería un honor”. 



primeira.  A aldeia em reconhecimento deu o nome de Eugéne Smith a uma 

das suas ruas e vive ainda, sem dúvida, na esfera da influência daquela 

reportagem. Justamente no dia 09 de Abril de 2011 a aldeia celebrou com 

pompa e circunstância a passagem do 60º aniversário da edição da 

reportagem, à qual não falta uma amostra de fotografia evocativa de um 

autor actual consagrado.  

Smith fez com as suas fotografias não só uma investigação de cariz social 

como fez um levantamento pungentemente expressivo, nalguns casos 

sublime, do que eram as condições de vida das pessoas numa aldeia em que a 

máscara do regime era levantada e aonde se passou a evidenciar o rosto 

autêntico, sem cosmética, das dificuldades mas também o da partilha e da 

solidariedade entre os habitantes. Publicaram-se 22 milhões66 de exemplares 

entre a edição original da revista e as reedições. Tais números suplantam 

qualquer share de qualquer televisão actual em todo o mundo com a 

vantagem de tal produto de comunicação se poder usar, ver e rever a qualquer 

momento. Era o auge da divulgação da informação por esta via, 

essencialmente com imagens. A revista “VU”, “Paris Match”, o nosso 

“Século Ilustrado” são honrosos exemplares . Um misto de voyeurismo, um 

misto de humanismo, um misto de ânsia de coisas bem narradas e mostradas 

levava as pessoas a comprar estas revistas, e mais – levava as pessoas, 

múltiplas vezes, a participar a intervir no próprio cenário do que era 

mostrado: Uma pobre criança brasileira que no princípio dos anos sessenta 

sustentava a numerosa família, nomeadamente os pais, com o seu empenho e 

resistência extraordinárias e cuja vida foi exposta numa reportagem pelo 

fotógrafo Gordon Parks, visitou os Estados Unidos e teve assistências 

financeiras de leitores que conduziram à resolução de problemas primários 

dessa família. Múltiplos casos que não vou aqui expor. Com Deleitosa conta-

se uma história, narrada em  Calmado67:  a paixão que levou um norte-

americano a endossar repetidamente compromissos de amor e propostas de 

casamento à jovem (Josefa Larra) da célebre fotografia do velório  de um 

ancião. Ao que se sabe esta nunca respondeu afirmativamente… nem nunca 
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casou. Mas Deleitosa passou a andar nas bocas do mundo, até atingir a 

condição de ícone.  

…. 

Sem pretendermos efectuar qualquer tipo de análise sociológica comparativa 

na senda de determinar as consequências posteriores mais positivas e menos 

positivas num caso e noutro perante os acontecimentos de estranhos que 

alteraram os ritmos de cada uma das aldeias, apenas pretendemos tornar 

claro que no período moderno a capacidade de mobilizar pessoas, de 

comunicar a partir das imagens, neste caso fotográficas, num fito 

documental e de exercício expressionístico e artístico conseguiu dar maior e 

mais rápida visibilidade a uma das mais insignificantes aldeias espanholas, 

tendo o criador da reportagem tão só permanecido um mês em contacto com 

o povo, enquanto que no caso do escritor português, apesar de marcante o 

seu legado, e reconhecido na propagação novidosa de uma também ignorada 

aldeia, foi necessário permanecer em contacto regular e constante com o 

povo durante mais de um ano, sendo que a sua “fama”, mesmo se alargada a 

um nível de ícone quase folclórico, que aliás repugnava a Jorge Dias, foi-se 

construindo mais lentamente. A aldeia portuguesa lucrou directamente com a 

publicitação do livro mas nem de longe nem de perto tanto quanto a 

reportagem “Spanish Village” de Eugéne Smith, que catapultou a aldeia para 

um conhecimento alargado à escala mundial.  

Sem querer retirar qualquer influência ao próprio e inconfundível carisma 

que cada um dos autores possuía, cada um na sua forma humana e social 

de estar e se manifestar, ao seu prestígio também, parece que foi a força 

da mensagem estruturada, bem como naturalmente a singularidade do 

conteúdo relatado que se fizeram arautos e causa do que posteriormente 

aconteceu às duas aldeias. É um facto, que a aldeia espanhola foi 

catapultada para a fama mais rapidamente, porque  a mensagem visual 

forte e eficaz, é mais emocional, mais activa, talvez mais irracional mas 

não menos mobilizadora em muitos e honrosos casos (vejamos o caso 

recente das imagens efectuadas a partir da prisão de Abu-Graibh68e  
                                                        
68 Entre muita publicação escrita, televisionada e radiodifundida ver, por exemplo o 
eloquente artigo de Carter, P. “The Road to Abu Ghraib”, no jornal Washington Montly, 
de 04 Novembro de 2004, consultado a 05/03/2011, em:  
http://www.washingtonmonthly.com/features/2004/0411.carter.html 
 



reveladoras de sevícias a soldados iraquianos, que tiveram enorme 

repercussão no desenrolar posterior da denominada 2ª Guerra do Golfo ). 

Por isso aqui queremos deixar o desafio de voltar a deixar outra vez a 

questão – está claro que um texto, no sentido lato e moderno do termo, 

feito prioritariamente de imagens pode ter uma influência tão grande ou 

maior que um texto convencional escrito, ainda que este seja de 

inquestionável mérito.  As imagens tanto podem ser de uma grande 

frivolidade e de consumo imediato como possuírem uma capacidade de 

impregnação nas mentalidades que ultrapassa o simples efeito de 

exibição para alcançar o de construção, conformação de ideias que 

persistem no tempo, nomeadamente no imaginário colectivo e com 

capacidade para ajudar a criar raízes tão necessárias à questão da 

identidade e cultura, que é o mote deste nosso encontro. Por outro lado e 

como diz Rodriguez69 “As reportagens com opinião do fotógrafo são 

intemporais … e a fotografia continua a ter o valor de reflectir a 

realidade”. 

… 

A identidade faz-se de memórias. Estas são podem formar raízes.  Aqui 

fica o meu legado na forma de testemunhos que ouvi de meus 

conterrâneos transmontanos, relacionados com Jorge Dias, o autor da 

primeira obra: 

Como Jorge Dias chegou à aldeia de Rio de Onor (alguns testemunhos 

locais sobre  o estudioso português). 

O que narro a seguir foi-me testemunhado ainda pelo senhor Mariano que, 

como referi, conheceu em  pessoa o próprio Jorge Dias: 

No Verão de 1944, mais concretamente no dia de S. João, calhou Jorge Dias 

calcorrear a aldeia  e ficou impressionado com a animação observada no baile 

com a música de gaita de foles e caixa (tamborete) em que cerca de 40 pares 

portugueses e espanhóis se divertiram no largo aonde se situa o actual parque 
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de campismo (à entrada da aldeia, quem vem de Bragança). Tal encontro 

deve ter sido decididamente marcante o que terá pesado provavelmente, pela 

ênfase dada pelo sr. Mariano, na opção de ser ali que o mesmo  iria fazer os 

seus estudos. É interessante a analogia que existe entre os encontros 

aparentemente quase fortuitos quer no caso do português, quer  no do 

fotojornalista americano e que parecem ter pesado na escolha da aldeia a 

eleger para estudo (na verdade não é totalmente assim, mas isso dava outras 

histórias…). 

Aquela pujança festiva e autenticidade observada em variados pontos de 

vista, nomeadamente nos trabalhos e actividades, confirmada 

posteriormente, terá sido incrementada por factores interessantes que, como 

nos contou o sr. Mariano, tiveram a ver um pouco com alguns aspectos que 

interessa registar: A rusticidade laboral que ia de encontro também a modos 

de proceder ancestrais era, exactamente por aquela altura (fins dos anos 40 

do século passado),  acrescentada pelo facto de “não existir na aldeia, 

qualquer tipo de máquina auxiliar para os trabalhos rurais operativa”. Uns 

lampejos de modernidade, tinha tido a aldeia, e uma das primeiras na região, 

segundo o sr. Mariano, quando, ainda antes da segunda guerra mundial, 

conseguiu adquirir comunitariamente uma malhadeira (que era guardada na “ 

Casa do Santo”, pertença da igreja e com o respectivo motor movido a 

derivados do petróleo). Acontece que, por esta festa em que Jorge Dias 

esteve em Rio de Onor, houve grandes racionamentos de gasolina, 

provocados pela guerra e seus efeitos, e a máquina deixou de operar. Com 

este incidente a malha do cereal da aldeia voltou a ser feita à mão, ao malho, 

e a animação era enorme. Com os trabalhos da malha havia grande convívio 

e participação conjunta nas tarefas. Muito e bom vinho era servido para 

animar e refrescar no calor do Verão, bem como bacalhau à espanhola 

cozinhado em caldeira, servido mais ou menos a 20 ou 30 pessoas de cada 

vez durante 2 ou três dias por família e consoante a duração das malhas. 

Igualmente presunto e salpicão era disponibilizado bem como outras coisas 

boas que as famílias reservavam para esta altura e a alegria e partilha eram 

grandes. Testemunhando tudo isto diz assim o próprio Jorge Dias no prólogo 

da sua obra (ibid. pág. 12) “ Álvaro Dias de Almeida foi o primeiro que 

comigo veio a pé, de Bragança até à pequena aldeia  raiana, e aí assistiu à 
festa mais extraordinária da minha vida: o S. João de 1944”… 

Que pena foi não ter fotografado tão impressivo e determinante dia e, já 

agora, se me permitem, com a mestria semelhante à do autor americano… 

(perdoe-me aquele).  A este propósito o sr. Mariano não se lembra de Jorge 



Dias usar qualquer instrumento de registo para as suas observações, 

nomeadamente máquina fotográfica ou cadernos de anotação. Pensa, no 

entanto, que terá usado um qualquer método dado o pormenor dos seus 

registos no seu livro.  Jorge Dias, um inovador, mas que não conhecia ainda 

os métodos daquilo que começava a configurar-se mais sistematicamente 

noutros países e se denominaria, por “antropologia visual” . 

Seja como for, ficou uma obra que foi um início, uma descoberta e o 

levantamento de uma realidade que ajudou a configurar melhor a nossa 

própria identidade. 

  Jorge Dias e o cargo de  Ministro da Educação 

Em jeito de um último testemunho escrito permitam-me narrar aqui o que 

me contou o saudoso sr. Manuel Evangelista Pires da aldeia do Parâmio, 

ex guarda fiscal do posto de Vilarinho de Cova de Lua, aldeia a que o 

antropólogo também alude, na sua obra, aonde dá simultaneamente conta 

do interesse do estudioso por uma área grande da região transmontana em 

articulação com o estudo principal: Ambos eles eram aficionados à pesca 

e à caça, que aqui se manifestava em abundância e, múltiplas vezes, 

foram camaradas de jornadas nesse entretenimento e forma de 

subsistência, diga-se (não havia camiões frigoríficos nem talhos ao virar 

da esquina). Um belo dia, estando os dois a merendar após a caminhada 

da manhã, um Volkswagen preto, como costumavam ser algumas das 

viaturas oficiais da altura, conseguiu romper até ao morro e chegar junto 

deles. Um chauffeur fardado fez sinal à parte a Jorge Dias e entregou-lhe 

uma carta, afastando-se de seguida. Após ter lido e regressando ao 

convívio do acompanhante, diz Jorge Dias para este: “Sabes Manel, esta 

carta era do “outro” a convidar-me para Ministro da Educação”. Claro 

que se referia a um convite formal e explícito do líder do Estado Novo, 

Salazar,  para Jorge Dias ocupar o referido cargo. Os comentários, mais 

determinados do que evasivos, de Jorge Dias para o seu compincha, 

naquele local, foram expressos mais no sentido de que não aceitaria o 

cargo do que o contrário e tanto quanto se sabe, Jorge Dias nunca teve 

cargo de tal relevo em articulação directa com o regime político desse 

tempo.  À parte as questões ideológicas importantes preferia ser um 



operacional da cultura mais do que um homem de gabinete.  Fique claro 

também que era um estudioso de grande  competência afirmando  Saraiva 

(2011, p.1)70 que “Jorge Dias foi “a figura dominante da antropologia 

em Portugal”. Para o mesmo parecer concorre  Raposo (2010, p.51)71. 

Quanto às causas do convite talvez se possa reflectir no que refere 

Macagno (ibid.100)  alertando  para o “isolamento teórico da 

antropologia em Portugal, na altura do salazarismo” referia-se, 

naturalmente ao isolamento político – Talvez que afastando o estudioso 

dos locais de aonde certas evidências ocorriam, fosse menos incómodo e 

mais adequado para o regime. É interessantíssimo cotejar este episódio 

com aquele outro, mais célebre e conhecido, que  se relata da própria 

reportagem “Spanish Village” em que, após quase um mês de 

levantamento e trabalho na aldeia de Deleitosa, Eugéne Smith foi 

assediado por um pequeno corpo de guarda de carabineiros, 

encomendados de o “convidar” a bem ou à força, a ausentar-se da aldeia 

e do país. Como réplica, e antes de cumprir a ordem, Smith registou os 

três carabineiros com os seus chapéus tricórnios de lata obtendo aquela 

que seria, juntamente com a do ancião jazente, uma das mais conhecidas 

fotografias da reportagem, e que pode constituir-se como algo 

paradigmático da própria.  

Como anexos permitam-me mostrar-vos um conjunto de fotografias dos 

anos 90 do século passado, da minha autoria, dando nota de alguns aspectos 

da aldeia de Rio de Onor e de suas gentes. 

                                                        
70 Saraiva, Clara,(2008) ANTÓNIO JORGE DIAS (1907-1973): 100 ANOS DE 
ANTROPOLOGIA EM PORTUGAL, E-Boletim da Sociedade Portuguesa de 
Antropologia, Nº 4.  
71 Raposo, Paulo (2010). Por Detrás da Máscara. Ensaio de antropologia da performance 
sobre os caretos de Podence. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação. 
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Cultura Visual e linguagem Resumo: O papel da educação, de 

preparação de alunos conscientes, cidadãos atentos e informados 

dentro da esfera cultural contemporânea vinculado ao ensino da arte é 

estratégico na hora de produzir identidades por sua mediação entre o 

campo simbólico e as representações da realidade. Analisar as 

produções artísticas através de uma pedagogia critica pode levar os 

alunos a uma reflexão sobre as condições históricas, sociais e políticas 

que criam as diversas identidades. A partir disso, é possível explorar 

outras manifestações sociais buscando não só a aquisição de um 

conhecimento, mas a possibilidade de se escrever um novo significado 

mais vinculado a formação pessoal voltada à práxis. Desde uma 

perspectiva sociológica sobre as praticas da arte, a atenção está nos 

processos sociais (condições) de produção, distribuição, e recepção 

das representações. Esta visão abre uma serie de possibilidades de 

compreensão e de formas de ver a arte. Dentro dessa perspectiva 

deve-se levar em conta que o conhecimento da arte está baseado na a 

relação que fazemos sobre as coisas que vemos e não o que sabemos 

sobre o que vemos. A pratica artística, como processo, é o que articula 

essa reação, pois quando entra no circuito de nossa consideração volta 

a ser refeita (apropriar/absorver). É isso que lhe confere uma dimensão 

de realidade, pois existe uma valorização, revalorização, imitação e 

recuperação por parte do indivíduo através dessa representação. Uma 

obra é então produzida duas vezes: pelo artista e por quem a observa. 

Este artigo convida os professores a pensarem sobre suas praticas em 

sala de aula. Ao refletir sobre a finalidade de suas aulas, o professor 

pode entender a arte como uma ferramenta de trabalho onde sua 

função é a de gerar analise e reflexão do contexto político social no qual 

os sujeitos estão inseridos e de com o se geram modos de 

representação desse mesmo sujeito na sociedade.  
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TEXTO O papel da educação, de preparação de alunos conscientes, cidadãos 

atentos e informados dentro da esfera cultural contemporânea vinculado 

ao ensino da arte é estratégico na hora de produzir identidades por sua 

mediação entre o campo simbólico e as representações da realidade. 

Analisar as produções artísticas através de uma pedagogia critica pode 

levar os alunos a uma reflexão sobre as condições históricas, sociais e 

políticas que criam as diversas identidades. A partir disso, é possível 

explorar outras manifestações sociais buscando não só a aquisição de 

um conhecimento, mas a possibilidade de se escrever um novo 

significado mais vinculado a formação pessoal voltada à práxis.  

Desde uma perspectiva sociológica sobre as práticas da arte, a atenção 

representações. Esta visão abre uma serie de possibilidades de 

compreensão e de formas de ver a arte. Dentro dessa perspectiva deve-

se levar em conta que o conhecimento da arte está baseado na relação 

que fazemos sobre as coisas que vemos e não o que sabemos sobre o 

que vemos. A prática artística, como processo, é o que articula essa 

reação, pois quando entra no circuito de nossa consideração volta a ser 

refeita (apropriar/absorver). É isso que lhe confere uma dimensão de 

realidade, pois existe uma valorização, revalorização, imitação e 

recuperação por parte do indivíduo através dessa representação. Uma 

obra é então produzida duas vezes: pelo artista e por quem a observa.  

 

Meu contexto como educadora  

 

Repensar o papel do ensino de arte dentro da esfera educativa está 

vinculado ao meu desenvolvimento profissional e nas questões 

suscitadas em meu trabalho como educadora de primária e do MAM - 

Museu de Arte Moderno de São Paulo. 



No MAM, as aulas eram para adultos e professoreis, sempre mediadas 

pela exposição do museu. Eram, por tanto, centradas em aspectos 

formalistas das obras e em uma visão mais tradicional da arte.   

No entanto, o plano educativo do museu abrangia diversas áreas, não 

só da cidade de São Paulo, mas de outros municípios e estados do 

Brasil também. Com isso, tínhamos professores das mais diversas 

procedências e das mais distintas realidades com as quais eu tive 

contato. E cada um com suas necessidades e expectativas quanto a 

essa aula de formação.   

A partir disso, comecei a me questionar sobre o “por que, para que e 

para quem” desse ensino da arte. Ou seja, como trocar interesses e 

experiências entre as obras expostas em um museu e a vida das 

pessoas que vinham assistir a essas aulas.  

 

Para começar essa mudança, percebi então que o enfoque deveria 

basear-se numa troca de conhecimentos, que meu conhecimento não 

era superior porque eu trabalhava no museu, eu tinha mais ou outras 

informações. Informações essas que podemos ter acesso desde várias 

fontes, sejam elas sites, livros específicos e publicações dos mais 

variados tipos.     

Centrar-se no conhecimento do outro significa abrir um espaço dentro 

dos modos de produção de conhecimento. Este posicionamento 

defende uma mudança no papel do educador, pois propõe um modo 

horizontal de ensino.  

Isso significa buscar um conhecimento mais profundo do próprio 

conceito de pedagogia e ir além da dualidade comunicação/transmissão 

de um conhecimento. Seria então, em uma primeira instancia relacionar 

sujeito, culturas e representação.  

E, dentro de um museu isso permite uma visão mais política e social 

das representações que analisávamos. E, consequentemente tentarmos 

fazer juntos uma reflexão sobre as condições históricas sobre as quais 

as imagens são organizadas e reguladas. Ou ainda sobre a conotação 



que essas imagens podem ter ou adquirir de acordo com os significados 

aprendidos culturalmente.  

É aqui onde os estudos sobre a Cultura Visual podem atuar. Seu caráter 

transdisciplinar segundo Brea (2005, 9), permite:  

“Abordar los estudios desde la perspectiva de la urgencia de desarrollar 

un equipamiento analítico amplificado – un conjunto de herramientas 

conceptuales indisciplinadamente transdisciplinar – que sea capaz de 

afrontar críticamente al análisis de los efectos performativos que las 

prácticas del ver se siguen en términos de producción de imaginario”.  

 

Seria então vincular a produção artística a uma pratica reflexiva que 

investigue o papel das imagens associadas as experiências e aos 

contextos de produção e recepção. 

De este modo, o que se espera é a ruptura da dualidade alta/baixa 

cultura, presente nos sistemas artísticos de legitimação. De este modo a 

arte se transforma em um instrumento para a educação, pois é 

permeável a todos os sistemas culturais refletidos nas descobertas e 

interpretações dos sujeitos dentro dos mais variados âmbitos culturais. 

Supõe-se então que a arte fala de tudo e isso permite mais de uma 

interpretação ao que se vê.    

Falar de cultura é falar de diferenças. E esta diferença é construída e 

não se define para sempre. Tanto o imaginário quanto a cultura ao seu 

redor estão em constante transformação. É impossível falar, ou ensinar 

sobre arte desde uma única perspectiva.    

Para tomar-se consciência da construção da cultura é necessário saber 

que isto se faz a partir da eleição dos elementos legitimadores que 

outorgam poder sobre os significados.  

O caráter da construção da cultura está nos significados e relações 

sociais, econômicas e estéticas superpostos aos objetos artísticos e aos 

sistemas culturais que interatuam entre eles.  



Esse tecido cultural vai ressignificando o que é arte. Já não depende 

exclusivamente do objeto para que valores e informações simbólicas 

sejam difundidos. E sim as lógicas que se constroem de acordo com as 

articulações dos sistemas sustentados pela pratica diária.  

 

Uma proposta educativa 

 

Desde o ponto de vista da educação, o ensino de arte possui todos os 

instrumentos para vincular as mudanças profundas pelas quais estamos 

passando e consequentemente suas principais características como: 

inconstância, eventualidades e, principalmente, a velocidade. 

Estas características determinam para quem, para que sociedade e 

para que contexto se desenvolve uma proposta educativa. Mais uma 

vez, este posicionamento faz com que o educador se de conta de que 

não existe um único imaginário, ampliando então as possibilidades de 

construção de conhecimento.  

Ou seja, dentro de uma pedagogia pós-moderna a principal pergunta é 

“em que consiste e para que serve a educação” (Kerry Freedman, 

1996), tendo em conta que em muitos dos casos o sujeito não é mais 

passivo, é ativo pois constrói informação.    

Por isso a educação artística tem que abranger as características do 

imaginário adolescente. É a disciplina mais indicada para isso já que a 

mediação entre o objeto de estudo e o estudante se dá através do uso 

da visualidade que, segundo Hal Foster é um ato social que envolve o 

corpo e a psique.    

Mais que uma operação física é também social e histórica e está dentro 

dos discursos que determinam as diferenças entre: como se vê, como 

estamos autorizados para ver e como vemos.  

A relação com o visual hoje é a chave para um trabalho que pode dar 

conta das necessidades sociais que temos já que os repertórios provem 

basicamente do meio. É justamente o visual o que materializa as 



emoções. As imagens singulares com altos graus de narratividade 

expressam as memórias e lembranças pessoais, as afetividades e as 

subjetividades que conformam nossos gostos e características 

estéticas. Através de seu potencial simbólico é possível criar pontes 

entre a educação e a experiência pessoal para a construção de um 

pensamento critico.  

Sua ressignificação em contextos educativos gera um enriquecimento 

pessoal através do ato de compreensão. A relação entre as 

experiências ajuda na compreensão de quem somos e onde estamos. 

Desconstrói-se, buscam-se e dissolvem-se umas experiências nas 

outras, criando assim um ato performativo de transformação social.   

 

Arte e Cultura Visual  

 

Quando comecei a trabalhar, entendia que as aulas de artes deveriam 

combinar a subjetividade, a interação com os materiais e as obras de 

arte, os outros alunos e o professor, tudo isso dentro de uma visão mais 

moderna da educação artística, ou seja: arte como expressão criativa ou 

apreciação estética. Era uma relação inteiramente mediada pela 

manipulação dos materiais, que abrangia a exploração sensória e o uso 

das técnicas como suporte para a produção e representação própria.  

Tudo isso baseado na idéia piagetiana, de que a construção do 

conhecimento ocorre através da assimilação e acomodação dos 

estímulos externos, linha pedagógica das escolas onde trabalhei. Esse 

conceito, que me parecia estrutural quanto a formação do estudante, 

marcava também a avaliação dos trabalhos de meus alunos. O ponto 

chave era a interpretação que os estudantes faziam de cada proposta 

relacionada com as possibilidades que os materiais ofereciam.  

Contudo, estudando a Vigotsky, contemporâneo de Piaget, entendi outro 

ponto chave: o de que uma situação social e o meio são fundamentais 

para o desenvolvimento cognitivo e que a linguajem tem um papel 

central no desenvolvimento da inteligência. Para Vigotsky, além da 



estrutura da sociedade e da cultura na qual o aluno/aluna está inserido, 

é através da linguajem que se transmite um conhecimento. Nesse 

sentido, a interação para Vigotsky é sociocultural.   

E foi no conceito de Zona de Desenvolvimento Próximo onde Vigotsky 

chegou ao papel das mediações comunitárias. Neste conceito, ele 

compreendeu a diferença entre o que uma criança consegue realizar por 

si própria e o que consegue com a ajuda de um adulto. Ou seja, como a 

intervenção de um adulto potencia sua aprendizagem.  

A diferença com Piaget se da então no papel do professor: não é só 

propor algo, mas como propõe.  

Se antes, para mim, a relação estava mediada pelos materiais e a 

subjetividades dos alunos, agora percebo que estão mediadas pelas 

relações existentes entre a percepção visual e as interpretações do 

mundo. Neste processo, todos os momentos da produção se 

incorporam, criando assim um conhecimento situado onde existe uma 

grande diferença entre produzir e representar.  

Segundo Cobb y Bowers (citado em Hernandéz, 2002:79) aprender de 

modo situado significa “decir que el contexto en el que una persona 

aprende, tiene un papel fundamental en aquello que se aprende”. Neste 

caso eu iria mais além, e diria que não só o contexto no qual se aprende 

é fundamental mas que situado também se refere ao contexto das 

pessoas que estão envolvidas neste processo de aprendizagem, 

trazendo para dentro da sala de aula suas próprias experiências. 

Compartilhar-las significa reencontrar-las e resituar-las dentro de seus 

próprios contextos e de sua vida diária.    

De este modo a arte não é um instrumento ilustrativo para a criação, e 

sim um modo de conceber novas idéias.  

Estas mudanças têm a ver com a amplitude que os estudos da Cultura 

Visual abarcam e como se enfrentam ao estudo critico das 

representações, dos discursos visuais e das estratégias de visualização.  

Através da Cultura Visual, pude relacionar o uso das imagens, de suas 

representações e da intervenção na realidade a partir de um 



posicionamento como arte-educadora interessada pelo dialogo pessoal 

e nos significados que as imagens produzem para as pessoas.  

O questionamento sobre o que eu esperava do ensino da arte ajudou a 

reformular minha posição sobre o uso das imagens nos projetos 

pedagógicos estabelecendo duvidas e aberturas a partir da apropriação 

e não mais da reprodução de um conhecimento padronizado.  

Nesse sentido, a Cultura Visual abre o campo para as outras formas de 

representação. Desde uma perspectiva pedagógica compreende-se 

então que todas as situações onde nos encontramos são espaços 

pedagógicos onde os sujeitos se relacionam e onde existe produção de 

identidade. Este posicionamento amplia as possibilidades de atuação de 

um professor, pois assume que a arte educação não está vinculada só a 

hegemonia do ensino estético, mas a condições culturais, sociais e 

políticas.   

Ou seja, compreendi que a arte-educação, como campo de ação, é um 

espaço fértil para o debate visual contemporâneo. E que incluir nesse 

processo os estudos de Cultura Visual significa ampliar o próprio campo 

epistemológico, essencial para quem trabalha com educação, já que a 

própria representação visual abarca outros meios que não só o de Belas 

Artes.   

A pratica pedagógica deve estar vinculada a cultura e a política e ao 

papel da educação em si, transformando a ação do educador em um 

processo pedagógico crítico de preparação de alunos conscientes e 

informados na esfera cultural contemporânea.   

Ainda que a relação proposta pelo museu ou pela escola: 

imagem/obra/observador proponha uma experiência mais subjetiva 

entre a arte e o observador, a Cultura Visual sugere que vaiamos além 

desse espaço “pessoal/subjetivo” para fazer uma análise das obras 

onde o questionamento nos leve das relações entre imagem/observador 

para imagem/construção de identidade e imagem/sociedade.     

Isto deve ser construído através de uma experiência 

vivida/corporificada, ou seja, o aluno/observador exerce um papel mais 



ativo, não recebe a informação, ele incorpora sua cultura dentro da 

classe ou da experiência estética, através de relatos ou de outros 

meios.  O aluno ou aluna não só se coloca no lugar do “outro” (do artista 

ou de outros alunos e alunas) como também há a possibilidade de 

compartir experiências culturais criando assim uma abertura para o 

reconhecimento de outras identidades e experiências de vida.  

 

Como avaliar um projeto 

 

A partir dessas experiências cotidianas do olhar, situadas dentro da 

escola o do museu, professores e alunos e alunas podem começar a 

avaliar e interpretar significativamente as ações sociais, políticas e 

culturais que acontecem dentro dos múltiplos terrenos diários.  De este 

modo, a interpretação, e a relação com o que se vê, associadas a 

experiências pessoais se tornam fundamentais para o desenvolvimento 

de um pensamento mais amplo e concreto que pode ser aplicado no dia 

a dia fora da esfera escolar.  

Essa mudança nas formas de ver produz mudanças na forma de avaliar 

um trabalho. Já não se pode mais avaliar um produto final, porque este 

agora faz parte de todo um processo. Se dentro das Belas Artes a 

avaliação está mais vinculada as condições estéticas de produção e ao 

fazer, a partir da Cultura Visual e de um posicionamento pedagógico 

mais critico, buscamos então a práxis para a ação e um posicionamento 

epistemológico sobre as políticas de representação, subjetividade, 

gênero e conciencia critica. Ou seja, se avalia todo o processo, as 

atitudes e participações, o antes e o depois. E, inclusive se estamos 

dentro de uma escola, é possível perceber as mudanças causadas nos 

alunos no decorrer do ano e em suas participações em outras situações.  

 

Sobre este projeto 

 



Porque trabalhar, por exemplo, com imagens de revista, ou cartazes de 

rua ou até mesmo capas de CDs com um grupo de adolescentes, dentro 

do ensino de arte? 

 

Compreendendo que o ser humano é narrativo e social e que a 

comunicação é a chave (e nos comunicamos com tudo: roupas, fala, 

música, gestos...), é dentro de esse processo que a pedagogia crítica 

tem um papel fundamental para o desenvolvimento da ação que leva ao 

conhecimento. 

Segundo Giroux (1997:177), “la pedagogía crítica ha nacido de una 

necesidad de identificar la contradicción entre lo que las escuelas 

afirman hacer y lo que realmente hacen”. Isso indica que existem certos 

paradigmas educacionais que estão sendo revistos, seja pela 

necessidade de novas práticas ou pela necessidade de abranger novas 

linguagens que abarquem as mudanças pelas quais estamos passando. 

Isto, por si, estabelece novas questões sobre o campo da pedagogia e 

seu papel social de preparação de alunos e alunas conhecedores e com 

poder de decisão. As relações já estabelecidas de poder e de 

dominação das instituições são um exemplo, já que os modelos de 

transmissão de conhecimento nesses lugares favorecem a reprodução 

de um conhecimento em vez de estimular sua construção.    

A pedagogia como discurso tem que estar atenta as formas culturais de 

ver, falar, fazer, e ao como se vê, fala e faz e incorporar isso nas suas 

relações para romper com o sistema educativo “bancário”. Este termo, 

alcunhado pelo educador Paulo Freire critica justamente a transmissão 

passiva de conteúdos.  O conhecimento é imposto é absorvido 

passivamente, reforçando a impossibilidade de formar sujeitos ativos e 

críticos. Mas que conhecimentos, são conteúdos que transmitem uma 

realidade estática e imutável, feita com dados, formulas e frases para 

serem memorizadas.  

O sistema pedagógico, baseado no papel do professor como aquele que 

possui o “saber”, contribui para a manutenção da “ideologia da 

opressão: absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos 



de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no 

outro” (Paulo Freire. 1983:67)  

 

Por isso trabalhar com outros meios significa romper com um ensino 

hierarquizado. As imagens de revistas, por exemplo, abordam perguntas 

de ordem social e revelam situações cotidianas dos mais distintos 

grupos. Neste ponto, acredito que a experiência com essas imagens e 

seus contextos, dentro de uma situação pedagógica contribui para a 

construção de um posicionamento critico e para a aquisição de 

conhecimento. Se um aluno reconhece sua identidade em uma imagem 

e trabalha com outros tipos de problemas de ordem mais social (não só 

subjetiva) como, por exemplo, a inclusão ou o preconceito, cria-se uma 

rede mais ampla de significados e de percepção do lugar que ocupamos 

na sociedade em que vivemos.  

Ainda que estas transformações estejam em um nível mais subjetivo 

que pratico, contando com a memória pessoal de cada um e a 

disposição para dar seguimento a um conjunto de praticas que 

produzam ações é possível entender então porque usar esses recursos 

(como as imagens de revistas, vídeos-clipe, etc.).      

Essa confluência entre o campo artístico e o simbólico atualiza a 

definição de Canclini (1982:41) sobre a cultura: “… preferimos reducir el 

uso del termino cultura a la producción de fenómenos que contribuyen, 

mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es 

decir todas las prácticas e instituciones dedicadas a la administración, 

renovación y reestructuración del sentido”. 

Deste modo, as praticas de educação artística adquirem um sentido de 

pratica pedagógica critica cujo desenvolvimento, através de uma 

experiência subjetiva, pode produzir mudanças nos indivíduos. Este 

sujeito, então, através dessa experiência encarnada, passa a ser um 

multiplicador dos conhecimentos que adquiriu. E esta transmissão se dá 

tanto nas mudanças de suas atitudes quanto em participações mais 



ativas dentro de seu entorno, transformando esse processo em uma 

cadeia de conhecimentos rizomática e hibrida.  

 

O processo educativo desenvolvido com essa finalidade também ajuda 

ao grupo receptor a recuperar sua posição ativa de produtor e possuidor 

de um conhecimento genuíno e, consequentemente, seu espaço dentro 

da sociedade onde vive. Isso permite uma ressignificação das 

condições sociais de produção de conhecimento transformando-o em 

uma pratica comum para todos, onde todos podem e devem desfrutar 

da multiculturalidade, sem que haja a imposição de um grupo 

dominante.  

A construção lúdica do cotidiano cria espaço e tempo necessários para 

a reflexão sobre os conceitos estudados e a compreensão de que 

muitas vezes só reproduzimos comportamentos. Essa pratica 

pedagógica crítica permite então processos de conscientização e dá 

lugar a um sujeito que faz suas próprias escolhas.   

Entretanto o que mas nos aproxima do conceito de cultura proposto por 

Canclini e o uso desse espaço como recurso democrático é justamente 

o fato de que aos poucos os alunos podem recuperar ou criar seu lugar 

dentro das comunidades as quais pertencem. Desta maneira, os alunos 

não só recuperam suas subjetividades, mas também reelaboram o 

sentido de que é estar implicados em um todo.  
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RESUMO  O presente artigo é resultado de uma experiência de ensino informal, 
realizada a partir de um Projeto de Extensão denominado “Ecosol”, 
proposto e desenvolvido na Universidade da Região de Joinville – 
UNIVILLE (Brasil) por professores e alunos do Curso de Design daquela 
Instituição. O projeto, iniciado no ano de 2010, pautou suas atividades 
com vistas à demanda apresentada pelos seus parceiros quanto à 
relevância de artesãos vinculados ao Fórum de Economia Solidária de 
Joinville e Norte Catarinense, produzirem peças com “qualidade 
percebida”, a fim de satisfazer o mercado consumidor dos produtos 
artesanais por eles criados. Para sua efetivação, foram realizadas 



inúmeras capacitações que tiveram como objetivo refletir e fomentar, 
junto aos artesãos participantes, ferramentas e metodologias do campo 
do design que pudessem ser usadas com vistas à melhoria da 
qualidade dos seus produtos. Nas capacitações, os participantes 
experienciaram conhecimentos culturais, artísticos e estéticos em aulas 
que abordaram conteúdos como Psicologia da Forma, Teoria e estudo 
de Cores, Estética, Criatividade, Desenho, Pintura, Fotografia, 
Serigrafia, Identidade Visual (marca e embalagem), Metodologia de 
Projeto e Fazeres Especiais. Os empreendedores puderam vivenciar 
conceitos relativos à área do design, sanar suas dúvidas quanto ao uso 
de cores, visualização e vivência das formas, pesquisa e utilização de 
materiais, estilo e estética das peças confeccionadas, mas, 
principalmente, foram instigados a análises mais criteriosas e reflexivas 
acerca daquilo que vinham produzindo, ou seja, a maneira como tais 
produtos estavam sendo propostos / confeccionados, assim como o 
público que vinham atingindo e aquele que almejavam atingir. Pela 
experiência desenvolvida, entende-se que é possível trabalhar 
conhecimentos teóricos e práticos fomentados pela academia e 
aplicados a produtos artesanais, sem, com isso, ferir a sua e essência. 

  Palavras Chave: arte; design; mulheres artesãs; extensão universitária. 

 

Abstract 

This article is the result of an informal teaching experience, based on an 
Extension Project called "Ecosol". It was proposed and developed at the 
Regional University of Joinville – UNIVILLE (Brazil) by teachers and 
students of design from that institution. The project has started in 2010 
and its activities have taken in account the request presented by its 
partners and were related to the relevance of artisans linked to the Forum 
for Solidary Economy in Joinville and Northern Santa Catarina, to create 
works with "perceived quality" in order to satisfy the market of 
handmade products they created. For its implementation, a number of 
abilities were developed to make the participating artisans think about, 
and to promote among them, tools and methodologies in the design area 
that could be used to improve the quality of their work. The participants 
experienced cultural knowledge, artistic and aesthetic lessons that 
focused on content such as Psychology of Form, Theory and study of 
Colors, Aesthetics, Creativity, Drawing, Painting, Photography, Screen 
Printing, Identity (brand and packaging), Project Methodology and 
Special Manufacturing. The entrepreneurs could experience concepts 
related to the design, get answers to questions about the use of colors, 
viewing and experiencing forms, as well as about the search and the use 
of materials, style and aesthetics of the works made. But, mostly, they 
were encouraged to more insightful and reflective analysis about what 
they had been creating, or about how such products were being 
proposed/packed, as well as about the customers they were reaching and 



the public they still aspired to reach. The developed experience shows 
that it’s possible to use and develop the knowledge and the skills fostered 
by the academy in handmade products, without hurting their essence. 

 
Keywords: art, design, craftswomen, university extension 

 

 

TEXTO  Introdução 

A produção artesanal, inerente ao universo cultural e social, encontra-se 

inserida naqueles conteúdos que identificam de maneira imediata e 

particular um grupo, criando-lhe possibilidades e facilitando a 

comunicação e interação, privilégio oportunizado por um número pouco 

significativo de meios. É, pois, através dos fazeres artesanais que 

determinados grupos consolidam suas práticas de trabalho, que 

implicam em atividades coletivas, benefícios financeiros – pela geração 

de renda – e, ainda, entre outros aspectos, os processos identitários e 

de memória regional, o que requer um pensar mais apurado e um olhar 

mais perceptivo e crítico diante da própria produção.  

Para Krucken (2009) as questões culturais influenciam fortemente o 

modo como percebemos a qualidade de um produto e este processo 

pode ser considerado de caráter subjetivo. A qualidade de um produto 

só pode ser percebida e avaliada por meio do seu uso ou consumo, ou 

seja, por uma experiência. A “qualidade percebida” envolve três 

momentos: o “antes”, que está associado à qualidade esperada; um 

segundo momento que representa o “durante”, ou seja, a chamada 

qualidade experimentada e o “após”, que está ligado à qualidade 

percebida, no que diz respeito ao consumo de um produto. Para o 

consumidor, o valor daquilo que ele adquire para seu uso está 

associado diretamente à “qualidade percebida” e à confiança que se 



constrói em relação ao produto, ou seja, à sua origem e ao local em que 

está exposto e é comercializado. Freitas (2006) complementa afirmando 

que a qualidade de um material artesanal constitui-se pelo indivíduo, 

pela técnica produtiva e pelo produto, mas ganha destaque nas 

peculiaridades morfológicas e estéticas. Além disso, a qualidade está 

relacionada aos valores sócio-culturais do qual o produto é portador, 

mas também à sua usabilidade, durabilidade, confiabilidade, segurança 

e à satisfação do consumidor. 

As relações entre produto e consumo, das quais tratamos nessa 

abordagem, estão diretamente vinculadas aos produtos artesanais, os 

quais têm como propósito “deixar um registro” para aqueles que o 

adquirem, quer seja para uso pessoal, como “souvenir” ou mesmo como 

elemento de decoração. O Município de Joinville, localizado no litoral 

Norte do Estado de Santa Catarina (Brasil) apresenta algumas 

características particulares, dentre elas o artesanato, atividade de 

grande relevância naquela região de tradição têxtil, que se destaca, 

ainda, pelo setor industrial e pela forte presença agropecuária.   

Essa foi uma das razões pelas quais se deflagrou, no ano de 2010, um 

Projeto de Extensão vinculado ao Departamento de Design da 

Universidade da Região de Joinville/SC (Brasil), o qual teve como 

proposta inicial atender uma demanda apresentada pelos parceiros 

quanto à relevância de os artesãos participantes do Fórum de Economia 

Solidária de Joinville e Norte Catarinense produzirem peças com 

“qualidade percebida” a fim de satisfazer o mercado consumidor dos 

seus produtos.  



O Projeto de Extensão Universitária denominado Ecosol - sigla aludida 

aos já tradicionais e atuantes projetos de Economia Solidária, a qual 

congrega esses grupos de artesãos – estaria destinado a atender esse  

público alvo,  interessado em refletir e dar uma outra dimensão ou um 

direcionamento fundamentado ao seu produto. 

Para tanto, foram realizadas inúmeras propostas de oficinas, as quais 

tiveram como objetivo primordial refletir e fomentar junto aos artesãos o 

uso de ferramentas e metodologias do campo do design que pudessem 

ser aplicadas com vistas a reflexões e posicionamentos críticos para a 

melhoria da qualidade dos seus produtos.  

Quando se trata de Economia Solidária, é importante considerar que ela 

caracteriza-se por concepções e práticas fundadas em relações de 

colaboração solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser 

humano na sua integralidade ética e lúdica e como sujeito e finalidade 

da atividade econômica, ambientalmente sustentável e socialmente 

justa, ao invés da acumulação privada do capital (FRANÇA et al., 2008). 

Assim, a Economia Solidária está fundamentada numa maneira mais 

justa de produzir e distribuir as riquezas, tendo como princípio a 

valorização do ser humano, do meio ambiente e da Geração de 

Trabalho e Renda (GTR). Empreendimentos que optam por praticar a 

autogestão e a propriedade coletiva denominam-se Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES) (FRANÇA et al., 2008). 

Por outro lado, cabe destacar ainda que um “Fórum” não é uma 

entidade nem uma organização formal, mas sim um grupo de pessoas, 

instituições ou empresas que trazem à discussão e promovem o debate 



sobre os mais variados temas, trocando experiências e vivências.  Por 

se tratar de uma organização cujos usuários e participantes não têm, 

necessariamente, vínculo ou compromisso protocolar, não há como 

possuir um registro de CNPJ. Portanto, neste Projeto de Extensão, o 

Fórum de Economia Solidária é representando por alguns parceiros, 

sendo estes: o Instituto Consulado da Mulher, que tem como missão 

“Promover a cidadania e a dignidade da mulher por meio da educação 

continuada, da participação na comunidade, da melhoria da qualidade 

de vida e da mudança nas relações de gênero”, e pela Fundação 25 de 

Julho, que é um órgão público, direcionado para o desenvolvimento 

rural, que comporta vários programas de incentivo ao pequeno agricultor 

e ao fortalecimento das potencialidades locais, sendo que um deles é o 

Programa de Desenvolvimento da Mulher Rural. Todas as entidades às 

quais o Projeto Ecosol está vinculado possuem, de uma forma ou de 

outra, a artesania como proposta de atividade, não apenas como meio 

de ocupação ou complementação da renda, mas, como forma de 

trabalho e preocupação com o empreendedorismo.  

Segundo Gonçalves et al. (2010) a produção do artesanato deve estar 

orientada por uma expectativa do mercado, mantendo evidentes os 

aspectos que o tornam um produto único e singular. E para isto é 

necessária a elaboração de metodologias flexíveis de design, com 

vistas a serem aplicadas junto a essas organizações artesanais. De 

acordo com Fornasier (2005) o designer tem a capacidade de criar 

novas possibilidades e novas aplicações para as habilidades manuais e 

para as técnicas conhecidas pelos artesãos, respeitando a sua cultura. 

Neste sentido, a perspectiva de aprimorar os conhecimentos oriundos 



do campo do design para a finalidade de desenvolver produtos 

artesanais é uma iniciativa que contribui para o crescimento técnico-

científico, para a geração de trabalho e renda e ainda, para a melhoria 

da qualidade de vida e do bem-estar social dos integrantes do Fórum de 

Economia Solidária. 

 

Desenvolvimento das atividades teórico-práticas 

No ano de realização do projeto, foram propostas capacitações para um 

público de 40 pessoas, sendo trinta e nove mulheres e um homem, 

divididos em duas turmas.  As capacitações semanais tinham a 

duração, em média, de três horas e meia e aconteceram ao longo de 

dezoito encontros, no transcurso de cada semestre.  

Divididos em módulos, de maneira a facilitar os trabalhos, foram 

propostas aulas com os professores do Curso de Design, que 

abordaram os seguintes temas, conforme sua área de conhecimento:  

1 - Linguagem Visual (figura 1): Estudos sobre a psicologia da forma e 

sua aplicação na composição visual de imagens e produtos; Teoria e 

estudo das cores, cujas formas de uso poderiam ser pensadas 

considerando a estética dos produtos; Ainda aulas que instigavam os 

participantes a desenvolverem a criatividade e os processos criativos; 

Aspectos de estética; Aulas de desenho e pintura; Propostas de estudos 

preliminares que incluíam análise e observação crítica dos produtos 

confeccionados pelos participantes/artesãos. 



  

Figura 1: Aulas de desenho, pintura e psicologia da forma (Fonte: 

Projeto Ecosol) 

 

2 - Metodologia de Projeto: Nesse módulo foram apresentados 

conceitos de design e suas possíveis áreas e aplicações; Ainda, 

demonstrações de metodologia de design para concepção de produtos; 

Aplicação de ferramentas de metodologia de design orientadas aos 

produtos dos alunos, a fim de levantar concorrentes, materiais e 

processos de produção; Proposição de desenvolvimento dos estudos 

para a melhoria dos produtos (redesign) e ainda a geração de 

alternativas de novos produtos. 

3 - Identidade Visual: Organização da apresentação dos produtos, 

marcas e embalagem (Aqui, são incluídos, ainda, aspectos técnicos, 

legais, práticos, estéticos e ainda as adequações formais necessárias a 

cada produto em particular). 

4 – Fotografia: Conhecimentos gerais acerca das imagens fotográficas, 

bem como técnicas mais comuns de fotografia de produtos. 



5 - Fazeres Especiais (figura 2): Ênfase em atividades de pesquisa, 

análise, produção e criação a partir de técnicas diversas com o uso de 

materiais alternativos como papel, embalagens recicláveis, fibras 

naturais, sementes, refugos industriais, entre outros produtos. 

  

Figura 2: Aulas que incluem aspectos teórico-práticos com têmpera. 

(Fonte: projeto ECOSOL) 

 

6 – Serigrafia: Aulas práticas com estudos sobre técnicas de reprodução 

e trabalhos ligados à arte da serigrafia, com uso de materiais 

alternativos e convencionais, aplicações e seu uso prático. 

7 – Esqueletização de folhas: Processo que ocorre espontaneamente na 

natureza, onde a epiderme e a clorofila são retiradas das folhas, 

restando apenas uma estrutura delicada, semelhante a uma renda 

(SANTANA e ANSELMO, 2010). 

Os participantes puderam vivenciar conceitos relativos à área do design, 

sanar suas dúvidas quanto ao uso de cores, visualização e vivência das 

formas, pesquisa e utilização de materiais, estilo e estética dos produtos 



confeccionados, mas principalmente, foram instigados em análises mais 

criteriosas e reflexivas acerca do seu produto, ou seja, a forma e 

maneira como estava sendo proposto / confeccionado, assim como o 

público que vinham atingindo e aquele que almejavam atingir. A 

presença dos profissionais da área do design e suas especificidades foi 

bastante importante, aliada, também, à participação significativa de 

alunos do curso (das habilitações de moda, projeto de produto e 

programação visual), o que auxiliava não apenas o grupo mas permitia 

àqueles acadêmicos novas vivências na área e enfoques diversificados 

em situações informais de ensino e aprendizagem. 

Importante considerar, ainda, que as ações do design nesta proposta 

não foram pontuais, ou seja, não atingiram apenas aqueles que 

participaram das capacitações (oficinas), mas sim a todos os 

constituintes dos empreendimentos, pois o objetivo foi de prestar uma 

assessoria, de maneira simples e objetiva, visando incrementar as 

práticas e propiciar ferramentas conceituais e projetuais do design para 

alguns representantes de grupos. Evidentemente que um número 

significativo de empreendedores não poderiam estar presentes devido 

às suas atividades e ao envolvimento com afazeres diversos. Todavia, 

os participantes tinham como compromisso a multiplicação dos 

conhecimentos adquiridos. No caso dos empreendimentos da área rural, 

que possuem maior dificuldade de se deslocarem à Universidade devido 

à rotina das propriedades, as capacitações foram dadas às chamadas 

monitoras do Programa de Desenvolvimento da Mulher Rural que, 

posteriormente, replicaram as informações às demais mulheres. 



Ao final de cada um dos semestres, uma vez que foram oferecidos para 

diferentes turmas, foi entregue aos participantes, como material didático 

e de consulta, uma mídia digital contendo as aulas dos professores, 

orientações diversas, algumas imagens realizadas durante o ano e um 

vídeo de agradecimento ao grupo, proposto pelos docentes do Projeto.  

Há ainda um outro projeto de investigação proposto por uma acadêmica 

do Curso de Design e subsidiado pela pesquisa institucional que inclui o 

registro sistemático, através de fotografia, das atividades desenvolvidas. 

Isso resulta em um importante banco de imagens, que auxiliam 

sobremaneira nas avaliações das atividades desenvolvidos ao longo do 

curso, como também na identificação de importantes alterações pelas 

quais passam os produtos. 

Em 2011, com a nova edição do projeto, outras intervenções estão 

sendo propostas para complementarem o conhecimento adquirido no 

ano anterior, tais como: Categorias de Artesanato, Exposição de 

Produtos/Vitrinismo, História da Arte (Aspectos gerais da arte desde o 

classicismo até os nossos dias), Composição Visual, Projeto de 

Produto, Cultura Visual e três Seminários, onde os participantes irão 

socializar para a comunidade, convidados, outros empreendimentos e 

parceiros, o conteúdo apreendido durante cada trimestre, sendo que, ao 

final, o resultado será socializado em três eventos. Estes momentos 

serão realizados em um anfiteatro da Universidade, com espaço para 

exposição e comercialização de produtos, o que inclui discutir com 

todos os presentes e interessados, conteúdos e enfoques relacionados 

à qualidade artesanal de Joinville, Economia Solidária, marketing e 

venda de produtos, o que abarca as possibilidades de intervenção do 



design na melhoria dos processos de artesania, respeitando sua 

originalidade e sem ferir suas raízes.  

 

Considerações finais 

Entende-se, a partir dessas experiências de ensino informal – como 

esse projeto de extensão universitária – que é possível inferir em 

processos artesanais, considerando a inserção de conceitos e 

ferramentas do design nas produções, com vistas a novas 

possibilidades perceptivas e reflexivas.  Noções como metodologia de 

projeto, cores adequadas, acabamento apurado, equilíbrio, estética, 

harmonia, entre outras tantas, são fundamentais quando se tem como 

meta a melhoria do produto e o desempenho mais comprometido nas 

atividades realizadas. O apuro e aperfeiçoando na criação ou 

adequação dos materiais produzidos, sem alterar suas características, 

autenticidade e originalidade, são também fatores que devem ser 

levados em conta no desenvolvimento do trabalho realizado. Segundo 

apontado por um dos parceiros do projeto Ecosol – Instituto Consulado 

da Mulher – as capacitações proporcionaram significativa melhora na 

qualidade dos produtos apresentados por grande parte das 

empreendedoras. Como destaque é possível salientar uma das 

participantes que, após o término das atividades, procedeu a uma 

revisão de toda a sua produção, buscando trabalhar dentro das 

orientações apresentadas, sendo que atualmente o seu produto é 

referência e pode ser parametrizado a partir da sua participação no 

projeto Ecosol.  
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RESUMO  Num passado recente, meninos sem residência fixa, trabalhadores 

feirantes e circences, acostumados a mudar de escola vezes sem conta, 

viviam a discriminação dos colegas, a impossibilidade de criação de 

raízes e uma difícil progressão no acesso ao conhecimento. Em 2005, 

um projecto inovador viria alterar profundamente os seus percursos 

escolares, através da criação de uma escola só para eles. Na Escola 

Móvel, uma escola inclusiva de ensino a distância, estes meninos 

podem agora ter professores e colegas que sentem como realmente 

“seus” e que os acompanham durante, pelo menos, um ano lectivo 

inteiro. Sem discriminação. Com estabilidade. Com afectividade. 

Através de um currículo alternativo que se operacionaliza por meio de 

disciplinas e domínios de formação, Comunicação e Expressões é a 

base de educação artística que engloba as artes visuais e a música, 

numa perspectiva de aprendizagem através da realização de projectos, 

utilizando as Tecnologias de Informação e Comunicação como forma de 

expressão artística. A comunicação entre professores e alunos é 

conseguida através de uma plataforma que inclui chats e fóruns, entre 

outras funcionalidades. As criações artísticas destas crianças e jovens 

são concretizadas sobretudo por meio de software específico de 

desenho, de edição de imagem e de música. 

Beneficiando cerca de 100 alunos, qual será o futuro da Escola Móvel, 

num período, não só de crise económica, mas também em que se 

reivindica a inclusão como forma de desenvolvimento de sociedades 

integradas? 

Palavras-chave: B-learning, ensino a distância; itinerância; educação 

artística inclusão. 

 

 

 

Abstract 



Not long ago, children deprived of a permanent residence (merchants 

and circus performers) grew accustomed to change school countless 

times, lived with discrimination from colleagues, with the impossibility of 

setting up roots and with a difficult progression in the access to 

knowledge. In 2005, an innovative project would change their school 

paths radically, throughout the creation of a custom-designed curriculum 

and school to help meet their individual needs, the Mobile School. In this 

inclusive school of distance learning, these children may now have 

teachers and colleagues who they can relate to and really feel like "their 

own" and who may follow them during at least one full school year. 

Without discrimination. With stability. With care. 

In this context, Art Education is part of a set of subjects which 

comprehends Visual Arts and Music, with a perspective towards learning 

through the implementation of projects using the Information 

Technologies and Communication as a way of artistic expression. 

Communication between teachers and students is achieved through a 

platform which includes chat rooms and forums, amongst other tools. 

The artistic creations of these students are achieved mainly through 

specific software for drawing and image editing. 

Benefiting around 100 children, what will be the future of the Mobile 

School in a period not only of economic crisis but also claiming social 

inclusion as a way of developing integrated societies? 

 

Keywords: B-learning, distance learning, itinerancy, art education; 

inclusion. 

 

TEXTO Um modelo inclusivo de educação 

A sociedade contemporânea desenvolve-se em estreita ligação  

com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), potenciando 

modelos de comunicação alternativos aos tradicionais. Estes modelos 

podem e devem servir a sociedade no sentido da inclusão dos cidadãos, 

nomeadamente no que concerne à sua educação, e eventuais 



necessidades educativas especiais. A escola, como instituição, deve 

acompanhar as mudanças da sociedade relativamente à utilização das 

TIC, exigindo novas competências profissionais aos professores e 

novas relações dos alunos com o saber. Paralelamente, a escola deve 

também criar respostas de integração e respeito pela diversidade dos 

ambientes culturais em que vivem os alunos. 

Foram estes os princípios que em Portugal nortearam a criação de uma 

escola de ensino a distância para meninos itinerantes, oriundos de 

famílias circences e feirantes, impossibilitados de frequentar, com 

estabilidade, o ensino regular. A Escola Móvel veio oferecer um 

Percurso Curricular Alternativo que atende e valoriza as características 

e expectativas muito específicas, quer dos alunos, quer das suas 

famílias, numa perspectiva de sucesso. 

O Projecto Escola Móvel teve início no ano de 2005/2006 com alunos do 

3º ciclo, filhos de trabalhadores itinerantes, e tinha como objectivo 

principal apoiá-los para que concluíssem a escolaridade obrigatória, 

proporcionando-lhes aprendizagens essenciais, bem como os 

conhecimentos básicos que lhes permitissem também o 

prosseguimento de estudos, caso o pretendessem. 

Dois anos depois, este Projecto alargou-se a outros públicos, 

caracterizados também por necessidades especiais que os impediam 

de frequentar o ensino regular. Tratava-se de mães adolescentes 

apoiadas por uma instituição de solidariedade social de nome “Ajuda de 

Mãe” e de alunos com mais de 15 anos que, por razões diversas, se 

viam impedidos de concluir a escolaridade obrigatória. 

No ano lectivo de 2009/2010 a Escola Móvel foi reconhecida legalmente 

através da Portaria nº 835/2009 de 31 de Julho, tornando-se Escola em 

vez de Projecto, o que permitiu alargar quer o número de professores de 

23 para 34 – destacados e contratados – quer a oferta formativa que 

passou a dois Cursos Profissionais do ensino secundário. 

Abrangendo cerca de 100 alunos, cada um deles tem ao seu dispor um 

computador portátil com ligação à internet para assistir e participar nas 

actividades lectivas, de acordo com o horário da respectiva turma. As 



turmas são organizadas por público-alvo e ano de escolaridade. Para 

cada aluno é designado um professor tutor que tem a responsabilidade 

de estabelecer a comunicação entre a escola e a família. 

As aulas decorrem numa plataforma de comunicação, o Moodle, 

composta por diversas salas de aula virtuais, uma para cada disciplina e 

turma. Em cada sala de aula virtual podem participar um ou vários 

professores, conforme as necessidades de cada projecto e as 

características dos alunos de cada turma, numa perspectiva de apoio 

individualizado. A utilização destas ferramentas e recursos potenciam o 

desenvolvimento de competências essenciais, através de um controlo 

directo dos percursos de aprendizagem dos alunos pelos professores. 

Quatro vezes por ano lectivo, a escola torna-se presencial durante uma 

semana. Os alunos frequentam, em regime de internato, um espaço 

institucional disponibilizado para o efeito, apetrechado com salas de 

aula, refeitório, auditório, campo de jogos e camaratas. Nestas semanas 

são dinamizadas visitas de estudo e práticas de expressão analógica, 

com vista a facilitar a construção de uma identidade de grupo. 

Presencial ou virtualmente, o ambiente de aprendizagem é concretizado 

de acordo com uma dinâmica de trabalho colaborativo, na qual os 

alunos podem desenvolver actividades em conjunto com os professores, 

dando lugar à entreajuda, quer com os professores, quer entre pares, 

para o cumprimento das metas de aprendizagem. De relevar que este 

sistema de ensino conta com a colaboração de diversos parceiros que 

apoiam as actividades desenvolvidas (Governo de Portugal, 2008). 

 

  Matriz Curricular da Escola Móvel 

Para dar resposta às necessidades dos alunos itinerantes em termos de 

educação básica, a Escola Móvel contempla um Percurso Curricular 

Alternativo, previsto na legislação portuguesa (Despacho Normativo 

nº1/2006) por forma a responder a situações de igualdade de 

oportunidades no acesso e sucesso escolares. Tendo como base o 

programa curricular nacional, e tendo em conta as características muito 



específicas destes alunos, o Projecto Curricular da Escola Móvel para os 

alunos do 2º e 3º Ciclo parte das disciplinas do ensino regular, 

reestruturando-as noutra matriz curricular de acordo com a perspectiva de 

uma escola de sucesso. Assim, os alunos da Escola Móvel têm disciplinas 

e Domínios de Formação, sendo a Educação Artística contemplada no 

Domínio de Comunicação e Expressões. 

 

Carga horária semanal (x 90 min.) COMPONENTES DO CURRÍCULO NACIONAL 
2º CICLO 5º ano 6º ano Total Ciclo 

Língua Portuguesa 

Língua Estrangeira 

História e Geografia de Portugal 

5 5,5 10,5 

Matemática 

Ciências da Natureza 
3,5 3,5 7 

Educação Artística e Tecnológica 

Educação Visual e Tecnológica 

Educação Musical 

3 3 6 

Educação Física 1,5 1,5 3 

Área de Projecto 

Formação Cívica 

Estudo Acompanhado 

3 2,5 5,5 

Educação Moral e Religiosa (facultativo) 0,5 0,5 1 

A decidir pela escola 0,5 0,5 1 

TOTAL 17 17 34 
 

Tabela 1 – Matriz curricular do 2º ciclo do Ensino Básico, conforme o Decreto-Lei n.º 209/02, de 
17 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2006 de 6 de Janeiro. 

 

 

Carga horária semanal (x 90 min.) COMPONENTES DO CURRÍCULO 
NACIONAL 
3º CICLO 

7º ano 8º ano 9º ano Total Ciclo 

Língua Portuguesa 2 2 2 6 

Língua Estrangeira 1 

Língua Estrangeira 2 
3 2,5 2,5 8 

História 

Geografia 
2 2,5 2,5 7 



Matemática 2 2 2 6 

Ciências Naturais 

Ciências Físico-Químicas 
2 2 2,5 6,5 

Educação Visual 1 1 

Outra disciplina de Educação Artística 
(Dança, Música, Teatro, ou outra) 

Educação Tecnológica 

1 1 
1,5 5,5 

Educação Física 1,5 1,5 1,5 4,5 

Introdução às TIC - - 1 1 

Área de Projecto 

Formação Cívica 

Estudo Acompanhado 

2,5 2,5 2 7 

Educação Moral e Religiosa (facultativo) 0,5 0,5 0,5 1,5 

A decidir pela escola 0,5 0,5 - 1 

TOTAL 18 18 18 54 

 

Tabela 2 – Matriz curricular do 3º ciclo do Ensino Básico, conforme o Decreto-Lei n.º 209/02, de 
17 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2006 de 6 de Janeiro. 

 

 

Carga horária semanal (x 60 min.) COMPONENTES DO CURRÍCULO  
DA ESCOLA MÓVEL - 2º CICLO 5º ano 6º ano Total Ciclo 

Língua Portuguesa 3 3 6 

Língua Estrangeira – Inglês 2 2 4 

Passado e Mundo Actual: 

- História 

- Geografia 
2 2 4 

Matemática 3 3 6 

O Universo e a Vida: 

- Ciências Naturais 

- Ciências Físico-Químicas 
2 2 4 

Comunicação e Expressões: 

- Educação Visual 

- Educação Tecnológica 

- Música 

- TIC 

4 4 8 

Educação Física 2 2 4 

Área de Projecto 1 1 2 

Formação Cívica 1 1 2 

Tutoria 4 4 8 



TOTAL 24 24 48 

  

Tabela 3 – Matriz curricular do 2º ciclo do Ensino Básico da Escola Móvel. 

 

 

Carga horária semanal (x 60 min.) COMPONENTES DO CURRÍCULO  
DA ESCOLA MÓVEL - 3º CICLO 7º ano 8º ano 9º ano Total Ciclo 

Língua Portuguesa 3 3 3 9 

Língua Estrangeira 1 – Inglês 2 2 2 6 

Língua Estrangeira 2 – Espanhol 1 1 1 3 

Passado e Mundo Actual: 

- História 

- Geografia 
3 3 3 9 

Matemática 3 3 3 9 

O Universo e a Vida: 

- Ciências Naturais 

- Ciências Físico-Químicas 
2 2 2 6 

Comunicação e Expressões: 

- Educação Visual 

- Educação Tecnológica 

- Música 

- TIC 

3 3 3 9 

Educação Física 2 2 2 6 

Área de Projecto 1 1 1 3 

Formação Cívica 1 1 1 3 

Tutoria 3 3 3 9 

TOTAL 24 24 24 48 
 

Tabela 4 – Matriz curricular do 3º ciclo do Ensino Básico da Escola Móvel. 

 

 

Para o Ensino Secundário, a Escola Móvel oferece a possibilidade de os 

alunos frequentarem um dos dois cursos profissionais disponíveis: Técnico 

de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade e Técnico 

de Gestão. Neste caso, não se aplica o percurso curricular alternativo, uma 

vez que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2004 de 26 de Março, 



alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2006 de 6 de Fevereiro, não está prevista 

a adaptação curricular em percursos alternativos. Assim, a matriz curricular 

dos cursos profissionais do ensino secundário da Escola Móvel são iguais 

às do ensino regular. A componente de Educação Artística encontra aqui a 

sua expressão nas disciplinas de Comunicação Gráfica e Audiovisual e 

História da Cultura e das Artes. 

 

  Práticas Curriculares em Comunicação e Expressões 

O Domínio de Comunicação e Expressões congrega as áreas de 

Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical e Introdução 

às Tecnologias de Informação e Comunicação. Os projectos desenvolvidos 

pelos alunos no âmbito deste domínio têm sobretudo um carácter 

formativo, vocacionado para a responsabilização colectiva e para o modelo 

construtivista da aprendizagem. Cada aula de Comunicação e Expressões 

conta com dois professores que seguem com regularidade cada turma. 

Na plataforma de comunicação, para a qual cada aluno tem uma password 

específica para entrar, professores e alunos dispõem das seguintes 

ferramentas principais: guião da aula, chat, fórum e learning objects. 

O Guião da Aula é o que o aluno encontra ao entrar no espaço do domínio 

de formação, ou seja, é a listagem ordenada das tarefas a que vai ter que 

dar resposta durante o tempo da aula.  

O Chat é um espaço de conversação, de troca instantânea de mensagens 

(semelhante ao conhecido msn) que tem como objectivo um cumprimento 

inicial aos presentes, bem como a colocação de dúvidas relativas a 

algumas dificuldades que os alunos possam ter, não em relação aos 

conteúdos da aula, mas sim sobre a vertente prática da utilização das 

ferramentas tecnológicas (por exemplo, a dificuldade que em determinado 

local os alunos tenham em aceder à internet e que pode provocar um ritmo 

mais lento de resposta). É também no chat que se abre a possibilidade de 

criar uma relação mais próxima e menos formal com os alunos, onde eles 

colocam os seus problemas, esperando apoio do professor na sua 

resolução. 



O Fórum é o espaço destinado ao debate e à apresentação de respostas 

de acordo com cada desafio lançado pelo professor em cada aula. É 

também no fórum que os alunos devem colocar as suas dificuldades e 

dúvidas relativamente aos conteúdos da aula. No caso de um debate, por 

exemplo, os alunos vão apresentando as suas intervenções, podendo 

anexar imagens que complementem o que querem dizer. No caso de um 

trabalho prático, os alunos realizam-no individualmente no seu computador 

e depois apresentam-no no fórum, pelo que todos os trabalhos são vistos 

por todos os alunos da turma. O professor comenta tão rápido quanto 

possível cada trabalho, o que permite que o aluno tenha um feedback 

quase imediato da sua resposta ao desafio e possa proceder às alterações 

necessárias durante o tempo em que decorre a aula. Isto permite também 

que os colegas possam comentar os trabalhos uns dos outros, embora 

com regras previamente estipuladas, possibilitando uma evolução conjunta 

nas aprendizagens, bem como a oportunidade de todos presenciarem a 

evolução dos colegas, aprendendo com as dificuldades dos outros, que 

muitas vezes são também as suas.  

Os fóruns encontram-se sempre disponíveis para consulta, mesmo após 

as aulas, o que permite o seu acompanhamento permanente pelos alunos, 

nomeadamente quando faltam a uma aula, acedendo ao seu conteúdo e 

discussão. Estas práticas de aprendizagem através dos fóruns acabam por 

implicar uma alternância cíclica entre acção e reflexão crítica, tal como a 

metodologia de investigação-acção propõe, tendo em conta que cada ciclo 

posterior é uma aprendizagem reflexiva que evolui com base na 

experiência concretizada no ciclo anterior (Coutinho et al., 2009). 

Os Learning Objects são elementos digitais cuja apresentação tem uma 

curta duração e que apoiam o ensino e podem ser utilizados no contexto 

de pequenas unidades de aprendizagem (Beck, 2010), têm o mesmo 

objectivo que os que são utilizados num regime presencial e regular de 

ensino, ou seja, complementam a explicação do professor ou pretendem 

fazer a introdução a um determinado conceito de aprendizagem. No caso 

dos Learning Objects do Domínio de Comunicação e Expressões da 

Escola Móvel, a esmagadora maioria é criada de raíz pelos professores, 

atendendo a uma preocupação de serem suficientemente apelativos para 



que não demovam o aluno de os visionar até ao fim. De entre os Learning 

Objects utilizados nas aulas de Comunicação e Expressões destacam-se 

as apresentações em powerpoint, sites de referência e vídeos no YouTube. 

Ocasionalmente também são preparados documentos em formato doc, pdf, 

wav e captivate. 

Para atender a determinadas especificidades características deste tipo 

de ensino, professores e alunos têm à sua disposição outras 

ferramentas, como testes, formulados de acordo com aquilo que a 

plataforma Moodle permite, por exemplo o estabelecimento de tempos 

limite, questões de resposta aberta e fechada, possibilidade de as 

respostas serem dadas sob a forma de texto escrito ou da anexação de 

imagens. 

O professor dispõe ainda de outras ferramentas, como é o caso da 

aplicação Log Me In, que lhe permite entrar no computador de cada 

aluno, para um apoio mais individualizado e ajudá-lo com indicações 

precisas (por exemplo, indicar ao aluno onde se encontra uma 

ferramenta necessária ao desenvolvimento do trabalho em curso, ou 

indicar directamente ao aluno uma sequência de tarefas que ele parece 

não compreender). Outra ferramenta importante no decorrer das 

actividades são as mensagens privadas, utilizadas quando não se 

justifica a comunicação aberta a todo o grupo. Sem serem expostos à 

turma, os alunos podem, assim, dialogar com o professor ou com outros 

colegas sobre os seus problemas. 

Saliente-se a naturalidade com que estes jovens lidam com todas estas 

ferramentas. A facilidade com que incorporam nos seus hábitos estas 

metodologias de trabalho e a rapidez com que aprendem a lidar com 

todos estes campos de possibilidades tecnológicas é impressionante, 

até para os seus professores. Nascidos numa geração muito 

familiarizada com a tecnologia, é um facto que rapidamente todos 

aprendem que as dúvidas sobre os conteúdos leccionados têm que ser 

colocadas no Fórum, ou os formatos de documento que podem anexar. 

Até mesmo a resolução de alguns problemas técnicos que vão surgindo 

é muitas vezes feita pelos alunos, que, comunicando entre eles também 

sobre estes assuntos, se ajudam mutuamente. 



Durante as semanas presenciais priveligiam-se actividades de projecto 

em grupo, utilizando meios de expressão analógica, sobretudo materiais 

tradicionais de desenho e pintura. 

A avaliação dos alunos é apresentada em Fóruns. Um dos fóruns que 

existe em permanência é o dos Trabalhos em Atraso. Deste modo, os 

alunos verificam o resultado da sua participação e da dos seus colegas, 

de forma constante, funcionando como um aviso em caso de 

incumprimento. Periodicamente, é feita a auto e hetero-avaliação, 

também em fórum, onde as classificações são propostas e discutidas 

com os alunos. Respeitando a legislação em vigor, o Despacho 

Normativo nº1/2005, os níveis atribuídos são da responsabilidade do 

conselho de turma sob proposta dos professores de cada disciplina ou 

domínio de formação. 

 

Algumas actividades desenvolvidas 

No contexto de aprendizagem do domínio de formação de Comunicação 

e Expressões, os alunos realizaram actividades práticas utilizando 

software de edição e tratamento de imagem (MsPaint, Paint.Net e 

Photoshop), de som (Audacity e Acid Music) e de animação multimédia 

(Movie Maker), o que lhes permitiu desenvolver competências 

específicas nas TIC. A aprendizagem deste software foi sempre 

realizada em contexto, isto é, na realização de cada actividade prática 

concreta, através de tutoriais que simulavam a aplicação das 

ferramentas a utilizar na resolução das tarefas pedidas. Dentro do 

possível, a planificação das actividades teve sempre em conta o 

calendário das semanas presenciais, de forma a conseguir-se uma 

complementaridade entre os dois ambientes, já que um dos principais 

objectivos era que cada projecto fosse desenvolvido inicialmente em 

ambiente virtual e finalizado presencialmente. 

Astronomia Artística (2009/2010) - através da construção de cenários 

e adereços, bi ou tridimensionais pintados, realizou-se a montagem de 

animações multimédia para participar no concurso dinamizado pela 

Sociedade Portuguesa de Astronomia, no âmbito do Ano Internacional 



da Astronomia. Esta actividade foi apresentada aos alunos, ainda antes 

da semana presencial, onde os alunos realizaram estudos de cenários, 

adereços, escreveram as peças, criaram as músicas, ensaiaram os 

textos, gravando a sua voz e submetendo as suas participações aos 

fóruns temáticos criados para o efeito. Este projecto mobilizou todos os 

alunos e professores da Escola Móvel, durante uma semana presencial.  

Logo da EM (2009/2010) – os professores do domínio de formação 

desenharam previamente um conjunto de painéis, em cartolina duplex, 

sem o conhecimento dos alunos. Estes, pintaram os desenhos, sem 

saberem o seu significado, construindo o produto final como um cadavre 

exquis, cuja montagem foi realizada, após todos os elementos do painel 

estarem concluídos. Cada grupo de alunos aplicou uma técnica à 

escolha, explorando os materiais disponíveis para o efeito. Esta 

actividade foi realizada pelos alunos do 3º ciclo, durante uma semana 

presencial. 

Teatro de final de ano lectivo (2008/2009) – este projecto foi articulado 

com a disciplina de Língua Portuguesa e a Área Curricular não 

disciplinar de Área de Projecto, na qual os alunos escreveram textos 

para uma peça de teatro a realizar no encerramento de final de ano 

lectivo. Realizaram também diferentes peças de vestuário, recorrendo a 

sacos de papel (sacos de pão), pintando-os de acordo com a 

personagem que iriam desempenhar, adicionando 

pormenores/adereços. Executaram ainda o cenário a aplicar numa 

estrutura. A par desta actividade, aquando da realização de textos, os 

alunos ao longo do ano compuseram a melodia e letra para o Hino da 

Escola Móvel, que seria acompanhada por flauta. Este hino foi o 

culminar da festa de encerramento de ano lectivo. 

Livro/Painel Colectivo do Corpo Humano (2008/2009) – uma aluna 

serviu de modelo para que outros desenhassem o contorno da sua 

silhueta, dividida em três cartolinas duplex (1.cabeça, 2.tronco e 

3.membros inferiores). Foram realizados diversos painéis, com técnicas 

diversas (colagem, pintura, textura, etc). Logo que montado, este 

livro/painel permite a quem o folheia uma imensidão de combinações 

possíveis. Esta actividade mobilizou todos os alunos da Escola, durante 



uma semana presencial. 

Face Parade (2007/2008) – este projecto surgiu inspirado no Tree 

Parade. De acordo com as características individuais de cada aluno, 

cada um decorou um busto de esferovite. No conjunto, o resultado final 

apelava à importância da diversidade, à tolerância e ao respeito pelas 

características individuais. O projecto foi realizado por alunos de 2º e 3º 

ciclos e foi exposto, na cerimónia de abertura do ano lectivo seguinte no 

Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações. 

Da avaliação dos projectos realizados, salienta-se a motivação 

demonstrada pelos alunos com vista à concretização de trabalhos 

individual ou de grupo que permitiram desenvolver competências 

noutros contextos artísticos, assim como a partilha de conhecimentos e 

experiências.  

Dada a necessidade de desenvolver as competências enumeradas nos 

pressupostos que levaram à planificação das actividades presenciais, 

nomeadamente as artísticas e o impacto que obtiveram junto dos 

alunos, privilegiou-se a dinamização de projectos, interdisciplinares, que 

mobilizaram os alunos por ciclo e por escola, por serem momentos 

importantes que permitem o fortalecimento da sua identidade pessoal e 

social. 

 

O Futuro da Escola Móvel 

A Escola Móvel foi uma resposta essencial na criação de uma nova 

forma de aprender, com o apoio de ferramentas tecnológicas que 

ultrapassaram barreiras geográficas. A Escola Móvel foi uma escola 

inclusiva, dando oportunidade a meninos trabalhadores e mães 

adolescentes que estavam privados de uma escola estável, sólida, com 

uma identidade forte, com um sentido de união, características 

potenciadoras do sucesso escolar. 

No futuro, a Escola Móvel deveria ser capaz de continuar a ser uma 

resposta eficaz e de qualidade, continuando a evoluir no sentido de se 

adaptar contínuamente à especificidade de cada público, almejando 



novos alunos e novos parceiros sociais. 

No entanto, a Escola Móvel foi encerrada pelo Ministério da Educação 

em Agosto de 2010, em período de férias de alunos e professores, sem 

aviso prévio, por motivos de contenção orçamental (Wong, 2010). Para 

acompanhar os alunos que se encontravam a frequentar a Escola Móvel 

foi criado um novo projecto, Ensino a Distância para Itinerância (EDI), 

que, de acordo com a Portaria nº 812/2010 de 26 de Agosto, pretendia 

optimizar recursos humanos, mantendo a qualidade dos recursos 

pedagógicos. Contudo, todo o antigo corpo docente foi despedido e, de 

acordo com informação recolhida junto dos intervenientes, dos 28 

recrutados no início deste ano lectivo, 24 nunca tinham trabalhado numa 

experiência semelhante, pelo que tiveram formação específica, a rápida 

velocidade, facto que prejudicou o início das aulas, adiado por vários 

dias (V. Palma, comunicação pessoal, Setembro 28, 2010). De acordo 

com a mesma Portaria de criação do EDI, o projecto passou a ser 

liderado por um professor universitário desconhecido da equipa anterior. 

Depois da incerteza, ansiedade e angústia vividas pelos alunos e pais, 

muitos deles informados sobre a situação através de email, as 

saudades da Escola Móvel estão espalhadas na redes sociais. A 

redução de recursos humanos parece não ter surtido um efeito positivo, 

pois há pais que se queixam da falta de acompanhamento dos 

professores tutores, que antes estabeleciam contactos mais regulares 

com os encarregados de educação (C. Costa, comunicação pessoal, 

Março 1, 2011), mas que agora têm mais tutorandos e um novo sistema 

de ensino ao qual necessitam de adaptar-se. A adaptação dos alunos 

aos novos professores não foi fácil e há alunos que sentem a falta da 

amizade e proximidade dos professores que os acompanharam por 

alguns anos e com quem criaram laços afectivos importantes (L. Paiva, 

comunicação pessoal, Setembro 28, 2010; V. Palma, comunicação 

pessoal, Setembro 17, 2010). Pais e alunos indignam-se com o fim das 

semanas presenciais, que passaram a ser dias presenciais, nos quais 

só pode estar presente uma turma de cada vez. Perdeu-se, assim, a 

possibilidade de consolidação de uma identidade de escola que vinha 

sendo construída através destes momentos de partilha, colaboração e 



integração. Alunos ressentem-se também pelo facto de, ao contrário do 

que acontecia até ao ano anterior, mesmo fora do horário da aula era 

possível esclarecer dúvidas com o professor da disciplina, que se 

encontrava frequentemente online e disponível (Z. Pardal, comunicação 

pessoal, Dezembro 18, 2010). Tendo em conta as opiniões de pais e 

alunos, o resultado deste projecto apresenta um decréscimo na 

qualidade da resposta às características específicas destes alunos, 

contrariamente ao que previa a legislação que o criou. A optimização 

dos recursos humanos não passou de uma intenção da lei, pois de 

acordo com informação recolhida junto do corpo docente do EDI, foi 

aumentado o número de alunos por turma, bem como o número de 

tutorandos por professor tutor. Os professores dão aulas a mais do que 

uma turma ao mesmo tempo. A redução do número de professores 

neste projecto provocou uma inevitável sobrecarga nos seus horários de 

trabalho em detrimento da sua vida pessoal e sem qualquer 

remuneração extraordinária. Apesar do empenho do actual corpo 

docente, as consequências ao nível da diminuição da qualidade da 

resposta serão certamente evidentes e devem ser contabilizadas 

aquando da eventual avaliação do primeiro ano de funcionamento do 

projecto. 

A Escola Móvel deverá ser recordada para sempre como um grande 

passo dado na educação em Portugal, como um sistema integrador e 

inclusivo no acesso à educação básica, permitindo a formação de 

futuros cidadãos interventivos na sociedade. Mas a Escola Móvel foi 

encerrada, e numa sociedade que se pretende inclusiva, onde as 

pessoas sejam detentoras de um desenvolvimento integrado, é 

importante que seja garantida uma resposta de qualidade no campo 

educativo. Caso contrário, estes meninos itinerantes, e outros, 

continuarão a sofrer da sua condição.  

 

   Questões em aberto: 

- Quais as vantagens e desvantagens do sistema de ensino a 

distância? 



- Como criam, professores e alunos a distância, laços afectivos tão 

importantes que potenciam a motivação para a aprendizagem?  

- Quais os verdadeiros custos na opção de contenção orçamental de 

encerramento da Escola Móvel? 
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RESUMO  O contributo da investigação - acção na prática educativa das Artes 

Visuais pode e deve levar a uma participação mais activa do professor, 

como agente de mudança, sendo os processos de mudança a 

problemática nuclear da investigação - acção. Assim, a intervenção 

capaz de produzir mudança só é possível quando nos implicamos todos 

(comunidade educativa) num mesmo dinamismo de acção e 

intervenção. Entendemos mesmo que o conceito de colaboração, 

associado ao desejo de mudança, é pedra fundamental na construção 

de qualquer projecto de investigação - acção em artes. No pressuposto 

de que só uma intervenção de carácter activo e personalizável integrada 

num processo colaborativo entre as parte envolvidas na acção, através 

do debate e da confrontação de registos efectuados ao longo da acção 

investigativa poderá obter os resultados ambicionados, ou seja, 

melhoria da situação identificada e/ou resolução do problema detectado, 

aproximando deste modo, o acto investigativo da realidade concreta. 

Mudar implica alterar mentalidades, formas de estar e actuar. Embora o 

objectivo seja melhorar, é difícil, pois pode conflituar-se com crenças, 

estilos de vida e comportamentos pessoais. Para que essa mudança 

seja efectiva, é necessário compreender a forma como os indivíduos 

envolvidos vivenciam as situações quotidianas e implicá-los nessa 

mesma mudança. Deste modo a investigação - acção permite que os 

destinatários também assumam as responsabilidades de saber e decidir 

quais as mudanças que pretendem. É da análise destas decisões que 

se pode dar o próximo passo no processo da investigação - acção. 

Serão contextualizadas práticas educativas, apresentação de uma 

planificação de um projecto de investigação – acção que reflecte 

experiências colaborativas.  



Palavras-Chave: Investigação - acção, mudança, problema, colaborativo, 

educativas 

 
TEXTO O contributo da investigação-acção na prática educativa das Artes  

Visuais pode e deve levar a uma participação mais activa do professor, 

como agente de mudança, sendo os processos de mudança a problemática 

nuclear da investigação - acção. Assim, a intervenção capaz de produzir 

mudança só é possível quando nos implicamos todos (comunidade 

educativa) num mesmo dinamismo de acção e intervenção. Entendemos 

mesmo que o conceito de colaboração, associado ao desejo de mudança, é 

pedra fundamental na construção de qualquer projecto de investigação - 

acção em artes. No pressuposto de que só uma intervenção de carácter 

activo e personalizável integrada num processo colaborativo entre as parte 

envolvidas na acção, através do debate e da confrontação de registos 

efectuados ao longo da acção investigativa poderá obter os resultados 

ambicionados, ou seja, melhoria da situação identificada e/ou resolução do 

problema detectado, aproximando deste modo, o acto investigativo da 

realidade concreta. Mudar implica alterar mentalidades, formas de estar e 

actuar. Embora o objectivo seja melhorar, é difícil, pois pode conflituar-se 

com crenças, estilos de vida e comportamentos pessoais. Para que essa 

mudança seja efectiva, é necessário compreender a forma como os 

indivíduos envolvidos vivenciam as situações quotidianas e implicá-los 

nessa mesma mudança. Deste modo a investigação-acção permite que os 

destinatários também assumam as responsabilidades de saber e decidir 

quais as mudanças que pretendem. Assim procurei operacionalizar este 

estudo através dos seguintes objectivos:   

• Contextualizar o conceito de investigação- acção. 

• Compreender a articulação existente entre os diversos planos de 

investigação acção. 

• Identificar os pressupostos para a elaboração de um plano de 

investigação- -acção. 

 



 

A investigação-acção caracteriza-se pela forma interactiva como se 

desenvolve, ou seja, permite a produção de saberes ao longo de todo o 

processo e a todo o grupo participativo. Pode, ainda, ser descrita como 

uma família de metodologias de investigação que incluem a acção (ou 

mudança) e investigação (ou compreensão), ao mesmo tempo, utilizando 

um processo de investigação cíclico ou em espiral, interactivo e focado 

num problema, que alterna entre acção e reflexão crítica. Distingue-se de 

todas as investigações que têm como principal objectivo a produção 

teórica de saberes, dando assim uma grande importância à reformulação 

das práticas, embora as conclusões das investigações sejam necessárias 

para questionar a acção e lhe conferir sentido. O docente investe, assim, o 

seu conhecimento na produção de mudanças curriculares e de melhorias 

significativas nas escolas, contribuindo para a evolução do sistema 

educativo. Ou seja, o essencial desta estratégia metodológica é a 

exploração reflexiva que o professor faz da sua prática, contribuindo dessa 

forma não só para a resolução de problemas mas, conjuntamente, para a 

planificação e introdução de alterações dessa e nessa mesma prática. 

A investigação-acção, para além de se constituir como uma estratégia 

metodológica, imbuída de métodos, critérios de onde acabam por emanar 

teorias sobre a actividade educativa (Latorre, 2003). Ela ganha 

consistência na medida em que se impõe como um projecto de acção, 

imbricada em estratégias de acção, que os professores adoptam consoante 

as suas necessidades, face às situações educativas em concreto. É desta 

dialéctica entre pressupostos teóricos e acção concreta que nasce o carácter 

cíclico da investigação-acção. Assim, podemos observar na investigação-

acção um conjunto de fases que se desenvolvem de forma contínua que 

podem resumir-se a planificação, acção, observação e reflexão. Este 

conjunto de procedimentos em movimento circular inicia um novo ciclo 

que, por sua vez, desencadeia novas espirais de experiencias de acção 

reflexiva, ou seja não se confina a um único ciclo. De forma a operar 

mudanças nas práticas tendo em vista alcançar melhorias nos resultados, 

normalmente esta sequência de fases repete-se ao longo do tempo, porque 



há necessidade por parte do professor de explorar e analisar 

convenientemente e com consistência todo o conjunto de interacções 

ocorridas durante o processo e deste modo proceder a reajustes na 

investigação.  

O ponto de partida é pois, geralmente, uma situação real problemática e 

pode mesmo ser formulado em forma de questão. A identificação do 

problema preconiza a avaliação da situação inicial. Procede-se assim à 

recolha de informação, procurando perceber todas as variáveis ligadas ao 

problema detectado. Ao longo da implementação do plano de intervenção 

vai-se processando a necessária reflexão/avaliação que, por sua vez, 

desencadeará novos reajustes no plano inicialmente previsto. A 

operacionalização do plano é por conseguinte de difícil previsão, uma vez 

que ela depende dos resultados da reflexão contínua e sistemática que se 

vão efectuando.  

As várias etapas do plano de investigação-acção decorrerem no interior 

dos contextos em que os problemas se fazem sentir, possibilita a avaliação 

das situações mais adequadas e das propostas de acção mais pertinentes e 

oportunas. Os intervenientes responsabilizam-se pelas suas decisões, 

assumem compromissos em equipa, tornam-se mais criativos e capazes de 

proporem soluções para os problemas identificados. A sua prática, 

informada pela reflexão e pela fundamentação teórica, torna-se mais 

esclarecida e cientificamente sustentada.  

Nesta perspectiva, a investigação-acção ajuda o professor a desenvolver 

estratégias e métodos para que a sua actuação seja mais adequada, bem 

como, propicia técnicas e instrumentos de análise da realidade, assim 

como formas de recolha e análise de dados. O contributo desta estratégia 

metodológica é necessária para uma reflexão sistemática sobre a prática 

educativa com o objectivo de a transformar e melhorar.  

Apresentação de uma planificação de um projecto de investigação-acção 

que reflecte experiências colaborativas.  
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RESUMO   A Arte Contemporânea abordada em contexto escolar propícia a 
aprendizagem de situações diversas no ensino artístico: promove o “o 
olhar do aluno” e tem a capacidade de gerar discussões, num confronto 
de ideias que só podem contribuir para a cultura e senso estético, sendo 
uma realidade mais próxima no tempo e no espaço para a grande 
maioria dos alunos. Assim, poderão explorar nos seus trabalhos 
questões existenciais, sociais, políticas, ou as relações formais e 
estruturais das suas pesquisas poéticas e das suas formas de inserção, 
dentro ou fora do circuito artístico.  

   Propomos com este artigo, descrever uma experiência na área da 
docência em estudos artísticos do ensino secundário da Escola 
Secundária Alves Martins, Viseu, nos anos lectivos de 2009/2010 e 
2010/2011, partindo inicialmente do conteúdo programático da disciplina 
de História da cultura e das Artes e no ano lectivo seguinte, na disciplina 
de Oficina de Multimédia B. Neste sentido, a proposta de trabalho visou 
desenvolver a educação do olhar através do ensino da Arte 
Contemporânea, usando a linguagem do Vídeo Arte como instrumento 
pedagógico. A importância está em repensar o ensino da arte no 
contexto do ensino secundário, avaliando os contextos da produção 
contemporânea e sua relação intima com a formação de conceitos 
sobre o mundo no qual habitamos.   

Palavras-chave: Arte Contemporânea, Educação Artística, Novas Tecnologias, 

Vídeo Arte.   

Abstract 

Contemporary art, as it is studied in the school context, enables the learning of 

various situations in arts education, promotes "the look of the student" and has 

the ability to generate discussions, a clash of ideas that may contribute to the 

culture and aesthetic sense, being a closer reality in time and space for most of 

the students. Thus, in their works, they can explore existential, social, political, 

or formal issues as well as structural relationships of their poetical research and 

of their forms of integration within or outside the art circuit. 



With this article, we propose to describe an experience in teaching art studies at 

Alves Martins Secondary School, in Viseu, in the academic years  of 2009/2010 

and 2010/2011, starting with the curriculum of History and Culture the Arts 

(História da Cultura e das Artes) and following in the subsequent year, with the 

Media Workshop B ( Oficina de Multimédia B). In this sense, the proposed work 

aimed to develop education of the look through the teaching of Contemporary 

Art, using the language of Video Art as an educational tool. Its importance lies 

in rethinking the teaching of art in the context of secondary education, assessing 

the contexts of contemporary art production and its intimate relationship with 

the formation of concepts about the world we live in. 

Key words: Contemporary Art, Art Education, Technology, Vídeo Art. 

 

 

TEXTO   1. Introdução 

 

A Arte Contemporânea está cada vez mais presente na vida quotidiana, 

apresentando novas formas de expressão, novas linguagens e usando novas 

tecnologias. Desta forma, pensando na contextualização da educação artística, 

pretendeu-se trabalhar linguagens e tendências que definem a Arte 

Contemporânea, entre elas, as poéticas da imagem e/ou da imagem em 

movimento. Deleuze, refere, a descoberta Bergsoniana de “uma imagem em 

movimento, e mais profundamente de uma imagem/tempo, que conserva ainda 

hoje uma tal riqueza que não é certo que já se tenha extraído todas as suas 

consequências” (Deleuze; 2009: 11). 

Procurou-se, no entanto, fazer com que o aluno atribuísse novos significados 

aos ambientes, urbano, escolar e familiar, por ele vivido, assim como o 

objectivo de reflectir sobre a produção artística actual e sobre o universo em 

particular do educando. Trabalhar o imaginário através da construção de 

propostas que discutam estas mesmas tendências, é de certa forma ir ao 

encontro da necessidade de estabelecer relações e sentidos na formação cultural 

e artística do aluno. 

 “O que desejámos foi oferecer-vos um instrumento de trabalho e levar-vos a 

descobrir um filão, rico de problemas a resolver, exigente, a solicitar um esforço 

suplementar (semelhante ao que, (...) se pedia já, na antiga Grécia, ao jovem 



Eutífron72), mas que vos será muito gratificante, pelas respostas que acabareis 

por saber construir autonomamente (ponderando alternativas e decidindo de 

forma reflexiva) face aos mais diversos desafios que vos serão colocados (...)”  

(Boavida; 2008:18). 

Torna-se, então, imperativo que a escola formal também estude os fenómenos 

estéticos e conceptuais que lhe estão inerentes. 

 

   2. Educação artística: Desafios 

 

Segundo João Boavida, na sua análise fenomenológica do acto educativo, “A 

educação é a realidade complexa de práticas e de processos, objectivos e 

subjectivos, mediante os quais o educando se transforma (...)”, refere ainda que 

“(...) não há educação do abstracto; o que de facto há, sempre, é uma história 

pessoal, é um processo individual, de transformação do indivíduo em pessoa, 

resultante de motivações intrínsecas e da acção directa e indirecta dos outros. 

(...), porque o ser humano é uma natureza aberta, descentrada e, portanto, não 

programada” (Boavida; 2008: 156). 

O ensino da arte, hoje, é reflexo da “multiplicidade de relações com a arte como 

dimensão poética e pedagógica (...)” (Santos;  2007: 1). 

No espaço escolar a arte e a vida partilham vivências e acontecimentos que 

transformam o quotidiano, desencadeando o processo de aprendizagem.  

A arte como manifestação artística e estética estende-se para a visualidade 

cultural e quotidiana articulando-se com a própria vida.  

“O que me surpreende é o facto de que, na nossa sociedade, a arte se tenha 

transformado em algo relacionado apenas a objectos e não a indivíduos ou à 

vida; que a arte seja algo especializado ou feito por especialistas que são 

artistas. Entretanto, não poderia a vida de todos se transformar numa obra de 

arte? Por que deveria uma lâmpada ou uma casa ser um objecto de arte, e não a 

nossa vida?” (Foucault; 1995). 

Segundo João Soeiro de Carvalho, é na escola, nas expressões artísticas, que a 
                                                        
72  Eutífron é um dos primeiros diálogos de Platão, datando de cerca de 399 ac.. Apresenta o filósofo grego Sócrates e 
Eutifro, conhecido como sendo um perito religioso, tentando estabelecer uma definição para piedade. Este dilema 
proporciona um argumento poderoso contra a teoria dos mandamentos divinos.  



criatividade tem um espaço de desenvolvimento privilegiado. “Se no decurso 

das expressões artísticas nos formamos capazes de transmitir aos alunos, a 

confiança, a originalidade, a coragem de serem criativos, essa será uma lição 

para a vida e terá, consequentemente, importâncias sociais e económicas” 

(Santos;  2007: 1). 

Já Teresa Eça refere que a aprendizagem pelas artes continua a ser 

desvalorizada pela sociedade em geral e que não entende o papel da educação 

artística no processo de crescimento dos jovens e na educação ao longo da vida. 

Eça salienta: “A educação artística, ao gerar uma série de competências e de 

aptidões transversais e ao fomentar a motivação dos estudantes e a participação 

activa na aula, pode melhorar a qualidade da educação” (Eça; 2009:191).  

O objectivo principal é ficarmos expectantes no surgimento de novas ideias e 

opiniões de quem está no terreno no domínio da educação artística, esperando 

poder chegar a conclusões.    

 Deveria ser um objectivo educacional, transformar a escola a partir dos afectos, 

dos sentimentos, do corpo e do meta conhecimento através do ensino artístico. 

A escola deve ser um lugar motivante onde os alunos encontrem sentido e 

utilidade, tentando preservar e valorizar a multiplicidade possível de abordagens 

pedagógicas. 

Lúcia Pimentel no seu artigo Educação Artística. Construção de conhecimento 

e tecnologias, refere que “O estudo e a pesquisa no campo da construção de 

conhecimento e tecnologias contemporâneas em Educação Artística são 

necessidades prementes na área. A divulgação de propostas e relatos que 

propaguem acções nesse campo é tarefa de quem trabalha no ensino de arte. E 

as tecnologias contemporâneas em muito contribuem para isso, uma vez que 

vários são, hoje, os espaços virtuais em que as pessoas podem se conectar, 

discutir, compartilhar, estudar, divulgar e pesquisar” (Pimentel; 2008: 85). 

Cabe ao professor eleger os espaços em que se sente mais acolhido e onde 

encontre mais potencial de colaboração significativa.  

Idoia Marcellán Baraze no artigo la Educación Artística podría potenciar la 

capacidad crítica ante los médios, ilustra como é possível criar estratégias de 

trabalho na educação artística enriquecedoras e possíveis  de problematizar, de 

modo a fomentar compreensão critica dos produtos mediáticos. As “Nossas 

escolhas no campo da arte, seu ensino, sua aprendizagem, sua pesquisa e sua 



acção são factores determinantes para que determinemos os rumos do que 

pretendemos seja a arte neste início de século XXI. Somos fruto do que vivemos 

no presente, mas também de toda a herança do passado. Vamos, portanto, 

influenciar em nossos sucessores, quer seja por nosso imobilismo, quer seja por 

nossa ousadia e compromisso com mudanças” (Baraze; 2008: 108). Lúcia 

Pimentel também refere que, ”Propiciar a elaboração de formas originais de 

produção de imagens supõe haver conhecimento suficiente de possibilidades de 

feitura, reportório imagético de referência e disponibilidade à criação. O ensino 

de arte contemporânea deve estar atenta a isso” (Pimentel; 2008 :87). Sim, o 

ensino da arte contemporânea poderá proporcionar, de maneira ampliada, as 

capacidades do aluno de se expressar, de se manter auto motivado e motivar os 

outros, de contribuir criativamente na solução de problemas e na construção em 

grupo. 

No desenvolvimento de projectos com os alunos estabelecemos uma espécie de 

tácticas que exploram ocasiões em que o “(...) sentido emerge dicções e timbres, 

nas formas e nos conteúdos” (Favaretto; 2010:1).   

Assim, é possível preservar e valorizar a multiplicidade possível de abordagens 

pedagógicas, dependendo dos contextos onde se desenvolvem as práticas da 

educação artística. 

 

3. Arte Contemporânea: Vídeo Arte em educação artística 

Kátia Canton, no seu artigo Pulsação de nosso tempo, diz que “a Arte 

Contemporânea supera as divisões do Modernismo e reflecte o espírito de nossa 

época, ocupada com as questões da identidade: o corpo, o afecto, a memória etc. 

Artistas contemporâneos procuram os sentidos (...) que fincam seus valores na 

compreensão (e apreensão) da realidade, infiltrada na passagem do tempo e na 

formatação da memória, na constituição dos territórios que constituem e 

legitimam a vida, nos meandros da história, da política e da economia, nas vias 

do corpo como carne e símbolo, nos territórios da afectividade” (Canton; 2007: 

23). 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig.1- Andy Warhol,                                       Fig.2- Donald Judd,                        Fig3 – Joseph Kosuth, 

          Turquoise Marilyn 1962.                                 Untitled, 1968.                                 One and three Chairs, 1965.                                                                                                               

 

A Arte Contemporânea emergiu a partir das décadas de 50 e 60, persistindo nos 

dias de hoje, em actividades artísticas isoladas, ou em movimentos já situados 

no tempo e no espaço como a Pop Arte, o Minimalismo, a Arte Conceptual 

(fig1, 2 e 3), ou as novas categorias artísticas como as Instalações, as 

Performances, o Vídeo Arte, entre outras. Estas novas orientações artísticas, 

apesar de distintas, partilham um espírito comum: são, cada qual a seu modo, 

tentativas de dirigir a arte às coisas do mundo, à natureza, à realidade urbana e 

ao mundo da tecnologia, interpelando criticamente também o mercado e o 

sistema de validação da arte.  Neste sentido, diz Estrella de Diego, “(...) a obra 

de Cindy Sherman é sintomática.  

 

                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig 4- Sherman, C., Untitle,1977.                                    Fig 5- Sherman, C., Untitle,1990.                                                    Fig 6- 

Sherman, C., 

                                                                                                                                                                                                                 

Untitle,1980.                                                                                                                                                                   

 

As fotos de Sherman representam, além disso, outra mudança essencial dos 

anos 80: a deslizamento para uma arte que mantendo as propostas dos anos 70 

quanto a uma arte não vendível (...) as converte em produtos de mercado. De 

facto, ela é, sobretudo, uma pe rformer que utiliza a fotografia a partir de 

esquemas conceptuais em que o importante não é a fotografia mas o acto de a 

fazer, a intencionalidade implícita. O meio só serve para preservar o acto” 

(Diego; 1996: 16). 

Sol LeWitt em Parágrafos sobre Arte Conceptual, esclarece que "a ideia torna-

se uma máquina de fazer arte" (LeWitt, 1967).  

É importante lembrar que o uso de novas tecnologias atravessa parte substantiva 

da produção contemporânea, que trazem novos elementos para o debate, sobre o  

conceito artístico do “fazer”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7-  Loureiro, E.,                                                          Fig. 8-  Cabral, B.,                                                             Fig 9-  Lopes, S.,  

           Sem Título, 2009.                                                               Sem Título, 2009.                                                              Sem Título, 

2009. 

 

Na década de 1960, os artistas começaram a voltar-se para o vídeo o que ajudou 

a redefinir o conceito de arte erudita. Através do Vídeo Arte, os artistas têm 

desafiado um certo preconceito por parte das elites sobre o valor do objecto 

artístico. O Vídeo Arte não é, por vezes, um tipo de arte que as pessoas 

gostariam de possuir, mas sim uma experiência. Com a tendência de redefinir 

ideias e ideais anteriores sobre arte, alguns dos artistas contemporâneos de 

Vídeo Arte estão a tentar acabar com a ideia de que a arte é uma mercadoria, 

num contexto no qual os artistas procuravam uma arte contrária à comercial.  O 

aparecimento deste tipo de linguagem na arte está intimamente associado às 

inovações tecnológicas. O ano de 1974, ficaria marcado com o lançamento da 

primeira câmara portátil de gravação de vídeo: a Portapack, da Sony.  Na 

génese do Vídeo Arte, está a crítica à televisão a reconfiguração da sua 

linguagem, através dos trabalhos dos artistas que integraram o grupo Fluxus, 

como Nam June Paik e o alemão Wolf Vostell.  Para além destes dois artistas 

integravam também o grupo, os alemães Joseph Beuys e Wolf Vostell, o francês 

Bem Vautier, e japonesa Yoko Ono, além de outros representantes destes países 

ou dos países nórdicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Fig. 10- Grupo Fluxus, A Arte Postal,                                       Fig. 11- Nam June Paik,                                                   Fig 12- Yoko 

Ono, 

             1962.                                                                                            Piano Piece, 1993.                                                            Cut 

Piece, 1964. 

 “(...) A origem do Fluxus situa-se em torno das aulas de música experimental 

ministradas por John Cage na New School for Social Research. (...) No Fluxus, 

os artistas Nam June Paik e Wolf Vostell foram os primeiros a usar o vídeo, 

abrindo o caminho ao Vídeo Arte” (Aguiar; 2010:1).  Valorizando a criação 

colectiva, esses artistas integravam diferentes linguagens como música, cinema 

e dança, manifestando-se principalmente através de performances, happenings, 

instalações, entre outros suportes inovadores para a época.   

Julie Robson refere que, “Artists such as Nam June Paik and Bruce Nauman 

were quick to recognise the medium’s potential as ameans of recording 

performances and also for creating new forms of visual art. (...) Paik was 

amongst the first to acquire a Portapak and his first video of a performance, 

Button Happening 1965, was made immediately in the shop. In a typical Fluxus 

performance” (Robson; 2010:10). Os artistas que se voltaram para a utilização 

do vídeo, usam a arte como uma ferramenta da mudança, um meio para atingir 

um fim: o mundo das ideias. Alguns vídeo artistas reconhecem abertamente o 

poder que tem o meio audiovisual e a Internet, abrindo assim as portas às 

massas ao mundo da arte. Estas novas orientações artísticas, apesar de distintas, 

partilham um espírito comum: são tentativas de dirigir a arte às coisas do 

mundo, à natureza, à realidade urbana e ao mundo da tecnologia. A crítica à 



televisão e a reconfiguração da sua linguagem está entre os seus princípios . Os 

artistas produzem trabalhos que contestam ideias e defendem a sua própria 

forma de ver e entender a arte como criadores. É nesse contexto que surge o 

vídeo instalação e o vídeo performativo, formas inovadoras de expressar esse 

processo artístico. Novas linguagens que não param de surgir, assim como o 

hibridismo digital, que reúne uma multiplicidade de elementos utilizados na 

actualidade e que estão voltados para a  tecnologia. Geradora de uma riqueza 

visual muito grande, essa nova concepção, traz cada vez mais qualidade e 

substancialidade aos trabalhos do artista. Nesta nova era pós-moderna todas as 

artes se confraternizam: desenho, pintura, escultura, fotografia, instalação, vídeo 

e toda uma imensidão de novas possibilidades. 

Na abordagem do Vídeo Arte como instrumento pedagógico, foi importante 

explicar, aos alunos que, Vídeo Arte é uma, de entre as muitas expressões da 

arte, que tem como elemento principal a projecção da imagem em movimento; 

“(...) o movimento nada mais faz do que exprimir uma “dialéctica” das formas, 

uma síntese ideal que lhe dá ordem e medida” (Deuleuze; 2009:17); que o 

Vídeo Arte é uma linguagem que provoca uma nova inter-relação entre a 

imagem e o espectador; que tal expressão de arte é elaborada pela tecnologia da 

projecção sem a preocupação de sua comercialização, sendo uma forma de arte 

que se baseia em princípios críticos, principalmente, sobre a televisão; que 

como expressão artística procura, por meio das suas projecções, provocar no 

público estados anímicos e sensações.  A experiência estética do 

aluno/espectador, que entra em contacto com a obra, passando da observação 

para a reflexão, vem promover o conhecimento entre o que é sentido e o que é 

pensado, convertendo-se em material que amplia a sua compreensão do mundo. 

Pretende-se marcar a diferença formulando uma proposta educativa em Arte que 

leve o aluno a criar, expressar-se, conhecer e questionar os movimentos 

artísticos que mudaram o conceito de arte hoje, procurando, assim, uma relação 

da identidade do aluno, com a arte que o mesmo constrói.                                

Segundo, Lyotard: “Um artista, um escritor pós-moderno está na situação de 

um filósofo: o texto que escreve, a obra que realiza não são em princípio 

governadas por regras já estabelecidas, e não podem ser julgadas por regras já 

determinadas, e não podem ser julgadas mediante um juízo determinante, 

aplicando a esse texto, a essa obra, categorias conhecidas. Estas regras e estas 

categorias são aquilo que a obra ou o texto procura. O artista e o escritor 

trabalham, portanto, sem regras, e para estabelecer as regras daquilo que foi 



feito” (Lyotard; 1986: 26). 

Com o vídeo verifica-se a possibilidade de exploração poética pela experiência, 

leitura da imagem e reflexão. Os alunos, ao produzirem os seus próprios 

trabalhos em Vídeo Arte, conseguem relacionar a historicidade e a experiência. 

O Vídeo Arte é, sem dúvida, uma linguagem marcante, única e intemporal.    

 

4. Potenciar o papel das novas tecnologias no ensino artístico 

A abordagem do tema Vídeo Arte, dentro do contexto das novas tecnologias, 

tem como finalidade o entendimento não apenas do Vídeo Arte como um 

"género experimental", mas também como um dispositivo revolucionário e hoje 

acessível da Arte Contemporânea. A utilização das novas tecnologias vai ser 

capaz de influenciar a nossa relação com qualquer tipo de imagem, desde uma 

simples animação, até obras complexas e ensaios audiovisuais, passando ainda 

por performances e narrativas experimentais, dada a sua versatilidade e uso 

generalizado.  

No que diz respeito ao ensino da arte, podemos afirmar que o vídeo é um 

instrumento com grande potencial pedagógico, por ser ele próprio um veículo 

imagético. “Quer se trate de pensar o devir, ou de o exprimir, ou até de o 

percepcionar, nada mais fazemos do que accionar uma espécie de 

cinematógrafo interior” (Delueze; 2009: 14). 

A partir da análise de obras referenciais, muitos educadores criaram planos de 

aulas e projectos inovadores que permitem aos alunos explorar a arte 

contemporânea na sala de aula.  

As novas tecnologias tornam-se indispensáveis, hoje, na educação. O Vídeo 

Arte surge como um recurso cheio de possibilidades e grandes resultados em 

sala de aula. O “olhar da câmara” é a arte sob outro ponto de vista. A utilização 

deste recurso faz com que aquilo que poderia ser algo abstracto se torne, cada 

vez mais próximo,  criando um aluno cada vez mais curioso. 

Trazer para o universo da sala de aula esta linguagem artística contemporânea  

como material pedagógico, é o início de uma prática que, pela originalidade, se 

revela ainda em fase experimental, mas já nos aponta para alguns resultados. 

No caso específico da participação de alunos e professores na Parceria 



Multilateral entre Escolas, no âmbito do Projecto Comenius, com o tema 

“IDEAlaboratories: How to integrate Contemporary Art and Art Education?”, 

o projecto visa, principalmente, o aprofundamento do estudo da arte 

contemporânea no ensino artístico e integra cinco países (Portugal, Estónia, 

Letónia, Eslovénia e Finlândia) e oito escolas.  

O objectivo do projecto "IDEAlaboratory - como integrar a arte 

contemporânea e arte-educação", é trazer a arte contemporânea mais perto da 

educação artística. O resultado da colaboração é uma plataforma aberta e 

sustentável para a aprendizagem, troca de ideias e melhores práticas no ensino 

da arte. Trazer os temas predominantes da arte contemporânea às salas de aula, 

desenvolver projectos curriculares e novas metodologias, estão entre os assuntos 

a serem discutidos. 

 

Duas obras de Vídeo Arte foram premiadas e seleccionadas de dois grupos de 

alunos do 12ºQ da ESAM, para estarem presentes na Eksperimenta73, Tallinn 

2011 ( Fig. 25 e 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13-  Loureiro, E., Gonçalves, P., Urban Time, 2010                                                      Fig. 14- Egito, C. , Ferreira, 
A., Cruz, M.,  

                                                                                                                                                             Memórias 
Marcadas, 2010  

 

 

Com os primeiros resultados deste projecto, todos os alunos que participaram deste 

momento se envolveram e projectaram novos desafios.  

                                                        
73 Página do projecto em http://www.eksperimenta.net/eksperimenta/  



 

  Conclusão 

Perante os resultados já obtidos podemos concluir que os diversos média e os temas 

abordados na prática da arte contemporânea são um "instrumento" perfeito para o 

desenvolvimento de novas linguagens no ensino artístico. O ensino da arte 

contemporânea prende a atenção dos alunos, desenvolve a sua criatividade em geral 

e a sua capacidade de comunicação,  potenciando as capacidades de análise e 

síntese.  

A tomada de consciência do aluno ao abordar e construir conceitos/narrativas 

artísticas, utilizando as novas tecnologias, como instrumentos e meios da Arte 

Contemporânea, contactando com novas linguagens, abre novos caminhos à 

experimentação em educação artística. 

A confluência dos conhecimentos já alcançados, numa perspectiva da criação de 

narrativas visuais num contexto digital, dá um sentido multidisciplinar, 

desenvolvendo as capacidades individuais e colectivas de interrogação e 

compreensão dos meios de produção visual e audiovisual, no contexto da Arte 

Contemporânea.    

Está também criada a oportunidade de conhecer as exigências técnicas e 

metodológicas dos trabalhos de outros alunos, o que permite, também, a partilha de 

conhecimentos entre todos os intervenientes. 

O objectivo é a continuidade deste estudo, reflectir e aprofundar os conhecimentos 

já adquiridos, mantendo em aberto todas as questões que envolvem este processo, 

inclusive a possibilidade de monitorizar estes alunos no seu percurso académico ou 

na vida activa. 
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RESUMO  Face à complexidade de problemas que se vivem na actualidade, parte-

se da polissemia da palavra sentido para estruturar um quadro 

poliocular conceptual de inter-relacionamento entre Educação, 

Multimédia e Arte na Pós-modernidade, como base duma reflexão sobre 

a pertinência da Educação Artística, em especial das Artes Visuais, nos 

dias de hoje marcados pela mudança, pela cultura da imagem, por uma 

avalanche de informação e pelo progresso frenético dos meios de 

comunicação. Este quadro conceptual serviu de suporte à investigação 

empírica desenvolvida numa escola secundária do distrito do Porto. 

Dentro deste contexto, foi desenvolvido e implementado um projecto de 

intervenção/acção, no âmbito da área curricular de Oficina Multimédia B 

denominado “anima.acção : )” numa turma do 12º ano do Curso 

Científico Humanístico de Artes. Tendo por base as perspectivas 

defendidas e o contexto do estudo, a metodologia seleccionada foi a 

metodologia investigação-acção, em articulação com o estudo de caso e 

a a/r/tografia. Para compreender melhor a natureza complexa da 



realidade em questão analisou-se de forma quantitativa e qualitativa o 

impacto do projecto. Da análise realizada concluiu-se que a Educação 

Artística, através dos recursos Multimédia da Comunicação, promove o 

desenvolvimento do sentido crítico, a participação, a interacção 

comunicacional e a criatividade, numa perspectiva de desenvolvimento 

humano e de integração plena no meio envolvente. Os objectivos 

desenhados por este estudo foram atingidos, demonstrando que as 

estratégias inovadoras diversificadas, num processo caracterizado por 

um clima dinâmico, estimulante e desafiador foram favorável ao 

desenvolvimento de competências pessoais, estéticas e sociais, 

levando a que os participantes se mostrassem entusiasmados e 

empenhados. Um espaço e um tempo onde se viveu plenamente a 

“ANIMAÇÃO”! 

PALAVRAS CHAVE: Animação; Pós-modernidade; Multimédia; Educação; 

Arte; Educação Artística 

ABSTRACT:  

Given the complexity of today problems, the multiple meanings of the 

word sense/meaning its a part of the conceptual framework structure 

between Education, Multimedia and Arts in post-modernity, as the basis 

to a reflection on the Art Education relevance, specially the visual arts, in 

todays world marked by: change, visual culture, information overflow and 

the frenzy media progress. 

This conceptual framework was used to support empirical research 

conducted in a secondary school. An intervention/action project was 

developed and implemented within the curriculum area of Multimedia 

Workshop B called "anima.acção : )" on a 12th form Scientific 

Humanistic Arts class. Based on the perspectives advanced and the 

study methodology context, the investigation-action research 

methodology was selected, in conjunction with case study and 

a/r/tography. To fully understand the complex nature of the reality in 

question the impact of the project was analyzed quantitatively and 

qualitatively. 



From the analysis we concluded that the Art Education promotes the 

development of critical sense, participation, interaction, communication 

and creativity from the perspective of human development and full 

integration into its surroundings. 

The objectives designed for this study were achieved, demonstrating 

that the varied innovative strategies, in a process characterized by a 

dynamic, stimulating and challenging climate was propitious to the 

development of personal, aesthetic and social competences, which lead 

to excited and engaged participants. A space and time where they fully 

lived the "ANIMATION! 

KEYWORDS:  Animation; Pos-Modernity; Multimedia; Educacion; Art; Art 

Education 

TEXTO  introdução | problemática 

Na perspectiva de Educação como “ensinar a ver”74, presente desde a 

Antiguidade Clássica, importa reflectir sobre a pertinência da EA, em 

especial as Artes Visuais, nos dias de hoje, marcados pela cultura da 

imagem, por uma avalanche de informação a cada instante e pelo 

progresso frenético dos meios de comunicação. Dentro deste 

panorâma, educar torna-se um acto cada vez mais complexo e um 

desafio a enfrentar. 

Face à complexidade dos problemas que a escola está atravessar, há 

necessidade de pensar de que forma a EA através do Multimédia pode 

constituir uma solução relevante para uma efectiva Educação de 

Qualidade. As áreas artísticas têm sido assumidas como secundárias, 

em especial, no contexto educativo, pelo que urge criar mecanismos 

que atribuam às Artes o lugar que realmente merecem. Esta é uma área 

cujo papel ultrapassa o aspecto lúdico e de educação estética pois 

permite promover o desenvolvimento pleno e harmonioso do indivíduo, 

sendo simultaneamente uma excelente estratégia pedagógica no 

ensino-aprendizagem. A Educação da e pela Arte propicia a expressão 

da individualidade de cada um enquanto ser singular, favorecendo a 
                                                        
74 PLATÃO, (1990). A República, VII. Ed. Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa 



expressão do seu mundo interior e despertando a criatividade, a 

participação, a reflexão, o sentido crítico e a sua integração no seu 

meio. Não serão estas as competências fundamentais para a 

construção de uma sociedade da informação satisfeita e realizada? 

Chegamos-se à problemática deste estudo: de que forma se pode 

potenciar um efectivo “ensinar a ver”, através do ensino do sentido do 

ver ajustado aos dias de hoje e de amanhã?  

1. do sentido único ao múltiplo sentido 

 

 

Figura 1 | Do sentido único ao múltiplo sentido  

Vivemos num mundo caracterizado pela exaltação da mudança, pela 

perda de certezas e pela falta de referências, descadeados pelo 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, pela 

aceleração de descobertas científicas e técnicas, pelo ritmo de criação 

de conhecimento e pela globalização económica. Filosófica e 

ideologicamente, os avanços tecnológicos a par da difusão mais rápida 

e mais extensiva da informação, estão a fazer com que as velhas 

certezas ideológicas percam sentido. A própria certeza científica está a 



perder a credibilidade, quando descobertas supostamente “duras” são 

anuladas e contraditas por novas descobertas a um ritmo cada vez mais 

rápido (hargreaves, 1999). 

Em contraste com a neutralidade, a universalidade, a perenidade e 

continuidade do mundo moderno, a Pós-modernidade apresenta um 

mundo rápido, complexo e incerto, onde a ordem baseada na 

autoridade/incontestabilidade de valores e saberes é substituída por 

uma nova ordem, baseada no diálogo, no incerto e na mudança 

(hargreaves, 1999). A Pós-modernidade não aceita distinção entre 

objectivo e subjectivo, entre real e ideal, factos e teorias, procura 

conexões, valoriza a capacidade reflexiva do sujeito e o contexto em 

que o conhecimento é construído (habermas, 1987).  

A Pós-modernidade coloca a possibilidade de construir um espaço de 

diálogo entre a racionalização e a subjectivação (pourtois e desmet, 

1999). Estas não se opõem, mas articulam-se e integram-se. Um 

espaço dialéctico, integrador, complexo (morin, 1998), onde se 

estabelece mediações entre elementos contraditórios, onde se 

reconhece o carácter instável do conhecimento, onde se integra os 

saberes e admite o progresso mas articula-se com a História. 

A emergência do sujeito, enquanto criador e actor, é uma das 

características fundamentais da mudança. Este sujeito não é 

individualista (eu), nem um indivíduo que se rege passivamente às 

regras sociais (si) (hargreaves, 1999). O sujeito é um actor/criador que 

tem uma vida pessoal, mas pode igualmente transformar o seu meio 

social e tem consciência da sua função social, é, simultaneamente, 

sujeito pessoal e sujeito da sociedade. A criatividade e a emoção são 

qualidades valorizadas pela Pós-modernidade, procurando trazer à 

superficie o potencial de cada um e dar o conhecimento que o ajudará a 

encontrar a sua realização pessoal a diferentes níveis (pourtois e 

desmet, 1999). 

À fragmentação do Modernidade, o Pós-modernidade procura 

restabelecer a unidade. A procura das diferenças e a marcação de 

distâncias é substituída no Pós-modernidade pela procura das 



semelhanças e na complexidade (morin, 1991) das aparências sublinhar 

as proximidades. A inovação não rompe com o passado, mas procura 

melhorar o sistema utilizando os saberes adquiridos. Deixa de existir um 

modelo imposto de cima, para haver construções novas, que nascem do 

diálogo, da confrontação, da negociação.  

Estes princípios enunciados também se repercutem na Educação e na 

Arte, como se pode constatar no quadro que se segue:  

 

Figura 2 | Múltiplos sentidos na Educação e na Arte  

 

 



2. sentido da arte na educação 

Ao longo do tempo a sentido/pertinência da Arte na Educação teve 

vários argumentos, associados ao contexto social e tecnológico, como 

também, às perspectivas do que se pretendia ser a sociedade do futuro 

(Hernandez, 2000). Recentemente, têm intensificado os estudos 

multidisciplinares sobre as potencialidades (Deasy, 2002), no 

desenvolvimento pessoal, cognitivo e social, sintetizados no seguinte 

diagrama:  

 

Figura 3 | Sentido da Arte na Educação  

 

3. contextualização da investigação 

A investigação empírica deste estudo decorreu no ano lectivo de 

2009/2010, numa escola pública do distrito do Porto, escola onde a 

autora teve oportunidade de desenvolver a Prática Educativa 



Supervisionada [PES], unidade curricular do Curso de Mestrado em 

Ensino das Artes Visuais da Universidade de Aveiro. 

Dentro deste contexto, foi desenvolvido um projecto pedagógico de 

intervenção/acção no âmbito da área curricular de Oficina Multimédia B 

[OFMB], na unidade de trabalho de Animação, intitulado “anima.acção:)”  

numa turma do 12º ano do Curso Científico Humanístico de Artes. 

Este projecto procurou demonstrar e validar a partir dos resultados 

obtidos, o contributo da adopção de estratégias inovadoras pela 

docente, tendo por base a Educação Artística [EA] e os recursos da 

comunicação multimédia na promoção de competências pessoais, 

sociais e estéticas nos sujeitos-alvo alunos da amostra. 

Esta investigação parte da seguinte hipótese: se o docente desenvolver 

estratégias inovadoras na utilização dos recursos da comunicação 

multimédia e da Educação Artística, pode promover nos alunos, 

competências artísticas e estéticas, o sentido crítico/reflexivo, a 

interacção comunicacional e a criatividade, numa perspectiva de 

desenvolvimento humano e de integração plena no meio envolvente. 

 

3. 1 projecto “anima.acção : )”  

 



Figura 4 | Fundamentação do projecto  

 

O projecto “anima.acção : )” consistiu num projecto de intervenção 

artístico, de investigação e pedagógico que parte das problemáticas do 

contexto-turma e especificidades dos alunos, tais como, deficiente 

relacionamento entre pares, apatia, a falta de expressividade da 

representação gráfica, inflexibilidade a vários níveis. Este projecto 

procurou colmatar estes problemas, em especial, no que se refere às 

competências pessoais, artísticas e sociais. O projecto baseou-se no 

desenvolvimento de estratégias inovadoras, na utilização de recursos 

multimédia e da Arte com o intuito de promover o desenvolvimento de 

competências artísticas/estéticas, a criatividade, como também, a inter-

ajuda, a partilha e a colaboração nos alunos em que o papel da docente 

serviu de impulsionadora, mediadora e dinamizadora. 

Tendo em vista o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 

a unidade de trabalho seleccionada foi a Animação. Esta unidade é 

integradora de todos os conteúdos leccionados em OFMB, uma vez que 

conjuga todos os media -texto, imagem, som, vídeo, gráficos- incluídos 

no programa curricular desta disciplina. Pela sua complexidade, a 

Animação é o media que nos últimos tempos, face às novas aplicações 

tecnológicas e de comunicação, tem-se revelado um campo de maior 

inovação e potencialidade (selby, 2009). 

Parte-se do conceito de “animação”, “acção ou efeito de animar/animar-

se”, para continuar, imediatamente, com o significado do verbo “animar” 

“comunicar com alma, comunicar com valor, comunicar força e 

actividade a coisas inanimadas, tornar agradável o aspecto de qualquer 

objecto/ lugar, comunicar alegria/movimento a um conjunto de pessoas, 

tomar ânimo e esforço, atrever-se”. Seguindo esta ordem de ideias, o 

projecto surge dos múltiplos sentidos do termo “animação”: 

- técnica, de criar imagens em movimento a partir de recursos 

analógicos e digitais e constituindo o conteúdo programático a leccionar; 



- vida, partindo/integrando as experiências de vida dos alunos nas 

actividades desenvolvidas; 

- dinamização socio-cultural, ao estimular-se a acção, a participação e 

ao motivar uma mudança de atitudes com base num relacionamento 

positivo entre pessoas-grupos-comunidade; 

- diversão, promovida com o recurso a actividades lúdicas e criativas; 

- sentimento/emoção, tema desenvolvido nas diferentes actividades 

propostas; 

- estímulo, no apoio e no reforço positivo aos alunos por parte da 

docente; 

- comunicação, presente no design dos recursos pedagógicos 

concebidos e na selecção criteriosa de filmes de animações e outras 

manifestações visuais, nomeadamente, pela sua qualidade estética, 

técnica e conceptual, como também, tendo em vista os objectivos 

pedagógicos. 

A partir destes conceitos desenvolveu-se um logotipo identificativo do 

projecto e uma identidade gráfica. 

 

 

 

Figura 5 | Logotipo identificativo do projecto  



 

Face ao universo da unidade temática e à necessidade de criar uma 

nova nomenclatura, cada aula teve a designação de take. 

A dinâmica desta unidade de trabalho partiu da articulação 

interdisciplinar de diferentes âmbitos do conhecimento, não só 

relacionados com a Arte/Design, mas também com a História da 

Cultura, a Ciência, a Sociologia, a Semiótica, a Psicologia. Esta 

abordagem socio-cultural e contextual materializa as concepções da 

Pós-modernidade. Esta pedagogia questionadora e dialógica (freire, 

1997) valorizou também a relação que o aluno estabelece com a Arte e 

a sua vida pessoal e social. Esta componente biográfica esteve sempre 

em relevo no projecto, quer na expressão dos alunos dos próprios 

interesses, experiências de vida, quer dos seus pontos-de-

vista/sentidos, reflexões sobre os conteúdos abordados, nomeadamente 

através do preenchimento de inquérito reflexivo no final de cada take.   

O projecto procurou proporcionar experiências estéticas com o intuito de 

tornar os alunos aptos a entenderem o mundo visual que o cercam e a 

favorecer o seu crescimento individual como fruidor e construtor de 

cultura em interacção com o outro (barbosa, 2008). A relação entre o 

contextualizar, o ver, o fazer e o reflectir espelham as novas 

perspectivas, metodologias que norteiam a procura de resolução de 

problemas da Arte/Educação na actualidade75. Assim, o projecto 

“anima.acção : )” organiza-se em torno de quatro eixos estruturantes – 

contextualização - apreciação interpretativa/diálogo - 

experimentação/produção - reflexão - que mantêm entre si um sistema 

de inter-relações e inter-dependências que se articulam em função da 

mediação do docente e da participação dos alunos. Cada um destes 

eixos foram tidos em conta na planificação de cada take, estes foram 

                                                        
75 DBAE - Discipline Based Art  Education | Getty Center for Education in the Arts - a 
produção artística deve ser acompanhada pela História da Arte, Crítica da Arte e 
Estética. 
ARTS PROPEL - Project Zero Educational Testing Service - a tónica está no fazer 
Arte, desenvolvido de forma articulada com percepção e reflexão. 
Proposta Triangular (Barbosa, 2004) - envolve três vertentes: fazer, leitura da imagem 
e História da Arte. 



organizados de forma flexível, integradora e num grau de complexidade 

crescente. 

 

 

Figura 6 | Eixos estruturantes 

Deste modo, concretizando as orientações descritas, as actividades 

foram organizadas em duas fases distintas, mas desenvolvidas de 

forma contínua. Estas podem-se sintetizar no seguinte esquema: 

 

Figura 7 | Estrutura do projecto “anima.acção : )” 



O desenvolvimento da primeira fase teve por base os diferentes 

conceitos de “animação” e procurou levar o alunos a aprofundar 

conceitos estruturantes (eisner, 2004) deste âmbito - ânimo; cinema de 

animação; tempo; espaço; mudança; movimento; persistência retiniana, 

brinquedos ópticos, técnicas de animação como também os seus 

diferentes contextos.  

Na segunda, a partir da introdução do programa Adobe® Flash® houve 

a transposição dos seus modos de funcionamento, procedimentos e 

suas ferramentas para a experiência de vida dos alunos e para as 

actividades pedagógicas desenvolvidas, isto é, a estrutura do software 

utilizado serviu como estrutura para a organização e encadeamento da 

própria unidade de trabalho. A última etapa desta fase consistiu na 

divulgação à comunidade do projecto, através de aula aberta e 

exposição interactiva, fazendo analogia à divulgação virtual. 

O quadro seguinte apresenta a planificação diária da implementação e 

operacionalização do projecto: 

 

 

3.2 metodologia, estratégias, técnicas e instrumentos 

Tendo por base os objectivos definidos para este estudo, a metodologia 

de investigação utilizada é de caracter quantitativo e qualitativa e resulta 

da conjugação de diferentes estratégias com o intuito de compreender a 

natureza complexa da realidade em questão, havendo uma maior tónica 

no processo do que nos resultados. 

 



 



 



 



Figura 8 | Metodologias, estratégias adoptadas 

 

3.3 técnicas e instrumentos de recolha de dados 

Com o intuito de executar a triangulação, de se estabelecer a fiabilidade 

do estudo, a investigação comportou fontes diversas de evidências 

organizados segundo três grupos de técnicas (yin, 2003), 

nomeadamente:  

 

Figura 9 | Técnicas e instrumentos de recolha de dados 

 

As técnicas de observação constituíram também estratégias de ensino-

aprendizagem. 

 

3.3.1 inquérito   

Esta técnica de observação foi utilizada sob três formas: 



- inquérito “anima-acção ; )” | take 1.  

- inquérito reflexivo | em todos os takes.  O endereço virtual deste 

questionário estava disponível no endereço electrónico dos alunos no 

final de cada take através da aplicação online “Google Docs”.  

- inquérito mapa emocional | take 12.  

 

3.3.2  observação participante  

Dado o nível de envolvimento do observador relativamente aos 

acontecimentos, os dados recolhidos foram registados após o período 

de observação através de notas reflexivas, permitindo a análise de todo 

o processo, em especial, no que se refere à importância dos contextos 

situacionais no processo ensino/aprendizagem.  

Para cada take o docente preencheu numa grelha analítica a sua 

apreciação relativa a cada aluno para as categoria definidas à priori 

(ponto 3.2), atribuíndo a cada categoria uma cotação, numa escala 

ordinal de 1 (não demonstrou) a 5 (demonstrou com toda a certeza). 

 

3.3.3 análise documental  

Estes instrumentos tiveram como objectivo recolher as orientações dos 

alunos ao longo do processo e constatar a evolução das aprendizagens. 

Assim, recorreu-se os seguintes instrumentos: 

- artefactos artísticos criados pelos alunos; 

- documentos escritos produzidos pelos alunos; 

- registo fotográfico do desenvolvimento do projecto. 

 

3.4 dimensões e categorias de análise 

A partir instrumentos seleccionados foram recolhidos dados de acordo 

com três dimensões estabelecidas à priori e respectivas categorias: 



 

 

 

Figura 10 | Dimensões e categorias de análise 

 

3.5 procedimentos de registo, tratamento e análise de dados 

Para a análise dos dados recolhidos estabeleceram-se dois grupos de 

dados, de acordo, com os sujeitos observadores: alunos e docente, que 

podemos sintetizar no seguinte esquema: 

 



 

 

Figura 11 | Procedimentos de registo, tratamento e análise de dados 



Esta investigação consistiu num estudo longitudinal, que sucedeu no 

ano lectivo de 2009-2010. A aplicação do projecto decorreu entre 22 de 

Março e 31 de Maio de 2010. 

 

3.6 conclusão do estudo 

 

Figura 12 | Conclusão do estudo 

 

Os resultados obtidos demonstram a validade da hipótese definida à 

priori que se recorda: se um docente desenvolver estratégias 

inovadoras na utilização dos recursos da comunicação multimédia e da 

Arte, pode promover nos alunos o sentido crítico /reflexivo, a 

participação, a interacção comunicacional e a criatividade, numa 

perspectiva de desenvolvimento humano. 

O envolvimento dos alunos num processo 

artístico/investigação/aprendizagem favoreceu a sua flexibilidade na 

compreensão da Arte contemporânea, a descoberta individual e uma 

aprendizagem mais significativa, através da integração da vida pessoal, 

expressão de sentimentos, experimentação, interpretação, 



improvisação, discussão, exposição e reflexão, num processo em que 

alunos e a docente aprenderam lado a lado. Um projecto de exploração 

de perspectivas, experiências de vida, de procura de conexões - entre 

cada um e os outros, entre o local e o global, entre o analógico e o 

digital, entre tradicional e o contemporâneo. 

Da análise realizada pode concluir-se que os objectivos desenhados por 

este estudo foram atingidos, demonstrando que as estratégias 

inovadoras diversificadas, num processo caracterizado por um clima 

dinâmico, estimulante e desafiador foi favorável ao desenvolvimento de 

competências pessoais, artísticas/estéticas e sociais, levando a que os 

participantes se mostrassem entusiasmados, empenhados. Um espaço 

e um tempo onde se viveu plenamente a “ANIMAÇÃO”! 

Esta afirmação constatou-se quer nas declarações dos alunos durante 

os takes, “Caramba, professora! Estas aulas são mesmo animadas!” 

quer nas respostas ao inquérito reflexivo: “as aulas com actividades 

como estas são mais chamativas fazem-nos ficar interessados, faz com 

que todos se entreguem ao trabalho com mais curiosidade, empenho e 

os resultados sejam melhores”(Gonçalo, take 4) “Gostei de tudo. Estas 

aulas têm sido espectaculares!” (Maria, take 8); “penso que este tipo de 

aulas deveria ser dado, não só a esta disciplina mas também ao resto, 

pois desenvolve a criatividade dos alunos e consequentemente o estado 

da Arte no nosso país, tão discreto a meu ver. Portanto, concluo que 

estas aulas foram mais envolvente não só na relação aluno-professor 

mas também na relação intra-alunos pois o trabalho de grupo foi 

altamente valorizado e os resultados bastantes bons, a nível pessoal e 

a nível global” (Pedro, take 6). 

Podemos concluir, que o inquérito reflexivo do aluno foi uma estratégia 

importante, dado que possibilitou uma avaliação formativa durante todo 

o processo, permitindo averiguar os sentidos que os alunos atribuíam às 

suas aprendizagens/experiências, suas expectativas, seus interesses e 

dificuldades (gestão de tempo, condicionalismos técnicos, d úvidas 

no mauseamento do software). O seu acompanhamento contínuo tornou 

possível reajustar estratégias e a criar condições pedagógicas que 

proporcionaram uma orientação mais próxima e actualizada da 



natureza, da qualidade e a progressão de cada aluno. Para os alunos o 

inquérito digital representou um incentivo à sua aprendizagem, um 

desenvolvimento das suas competências e da sua auto-confiança, não 

só resultantes da satisfação dos êxitos obtidos, como também, serviu 

para corrigir e superar desempenhos menos positivos e aprender com 

os seus erros. Esta auto-avaliação contínua sistemática, possibilitou ao 

aluno a reflexão sobre os processos, métodos de trabalho e produtos 

desenvolvidos e implicou-o no seu próprio processo ensino-

aprendizagem. Esta avaliação proporcionou condições para que este 

processo fosse mais activo e produtivo, numa lógica de autonomia e de 

co-responsabilização do aluno e do docente. 

Este trabalho veio também apontar para a ideia de que a comunicação 

mediada pelo multimédia e os novas tecnologias da comunicação e a 

participação em projectos internacionais artísticos impulsionou novos 

contextos de aprendizagem e reflexão, contribuindo para o alargamento 

no espaço e no tempo do processo de aprendizagem significativo.  

A selecção de produções artísticas de qualidade, o design dos recursos 

didácticos disponibilizados promoveu o aumento da estrutura de 

referência imagética (eisner, 2004) dos alunos, constituiram um agente 

motivador e facilitador de aprendizagem, como também, teve influência 

no relacionamento positivo entre alunos e professora.  

Como ponto de partida esteve a crença interior da docente nos valores, 

atitudes e competências que desejou formar nos alunos. Esta autêntica 

e vivida crença, contribuiu também para a eficácia da sua actuação, ao 

procurar encarnar as atitudes, competências que lhes procurou 

transmitir e ao  empreender este processo educativo junto dos alunos 

com genuína confiança nas suas capacidades e predisposições. 

Por fim, pode-se destacar como pontos a evidenciar, a complexidade e 

coerência do projecto desde a fundamentação teórica à apresentação 

formal, como também, à abordagem conceptual, artística, metodológica 

e pedagógica. 

 



considerações finais 

Com este trabalho propôs-se construir as linhas orientadoras capazes 

de perspectivar a base de concepção e desenvolvimento de projectos 

de Educação na contemporaneidade, nos quais a EA não pode ficar 

alheia como meio de realização pessoal e cultural. Desenvolveu-se 

procurando sentidos para a compreensão da sociedade actual e das 

inter-relações com a Educação, Multimédia e a Arte.  

Em pleno século XXI as escolas persistem e continuar enquadradas por 

um modelo tradicional que teve a sua razão de ser há séculos atrás, que 

se adapta mais a um mundo permanente e estático do que a um mundo 

em permanente mudança. Este paradigma precisa evoluir para modelos 

centrados na pessoa, assegurando em cada cidadão o desenvolvimento 

de competências artísticas/estéticas, criativas e comunicacionais. Um 

paradigma que procura uma significativa, criativa e personalizada 

aprendizagem, tendo por base, a forma a construção do conhecimento 

de cada um; as experiências de vida, os interesses, as ideias, as 

preocupações dos seus intervenientes e que procura o seu 

desenvolvimento e apoio. Uma Educação que tem em atenção a 

comunicação, a emoção, a criatividade e a ludicidade, uma Educação 

que cria, questiona, investiga e reflecte. 

Actualmente, percebe-se a presença intensa de instrumentos 

tecnológicos que vêm possibilitando uma nova razão cognitiva, um novo 

pensar, novos caminhos para construir conhecimento de forma 

interactiva, divertida, lúdica e significativa. Contudo, é necesário 

construir uma postura de equilíbrio, percebendo as suas possibilidades 

e os seus limites. O professor deve ver as tecnologias contemporâneas 

não só como ferramenta, mas também, como potenciadoras na criação 

de estratégias diferenciadas na EA e como propiciadora do 

desenvolvimento estético/artístico, criativo e da interacção 

comunicacional. 

O projecto “anima.acção : )” desenvolvido e validado neste contexto 

específico, não sendo generalizável para outros contextos educativos, 

considera-se contudo que tem condições para ser desenvolvido e 



estudado em contextos situacionais que tenham a preocupação de 

promover o desenvolvimento integral do aluno, partindo das mesmas 

linhas orientadoras que fundamentaram este projecto, tendo em conta, 

projectos complexos, contextualizados e colaborativos em que: 

- Arte é uma categoria que se redefine constantemente e em múltiplos 

sentidos;  

- acompanham a complexidade crescente da realidade cultural exterior 

da escola; 

- docente partilha conhecimento como também cultiva o âmbito 

atitudinal/afectivo, estimulando uma aprendizagem significativa/sentida 

pelo aluno e fazendo convergência de processos cognitivos com os 

vitais estimulando a participação activa, questionadora, crítica e criativa; 

- promovam o olhar sobre diferentes sentidos/perspectivas e explorem 

os espaços intermédios opostos: local-global, eu-outro, analógico-digital, 

tradicional-contemporâneo, passado-futuro; 

- procuram atingir objectivos diversos simultaneamente, através de 

experiências estimulantes que envolvam os alunos a vários níveis e os 

ajude a crescer em várias dimensões (artísticos, emocionais, 

tecnológicos, comunicacionais); 

- promovam o conhecimento de diferentes contextos - histórico, cultural, 

pessoal - em que a Arte é produzida, analisem a pluralidade e façam 

compreender que tudo varia segundo diferentes pontos-de-

vista/sentidos (contextos, circunstâncias) e convertam o invisível em 

visível aos olhos dos alunos; 

- onde os alunos trabalham a partir do seu contexto, do seu eu, dos 

seus sentidos (preocupações, sonhos, acções) onde aprendam a partir 

da sua cultura, do seu conhecimento/compreensão, num processo de 

construção dialógico de subjectividade; 

- integram os alunos em processos artísticos reais; 



- fomentam o desenvolvimento de competências, em especial, o sentido 

artístico/estético; o sentido crítico, o aprender a aprender, o fazer 

conexões e o recurso a metáforas (eisner, 2004); 

- com base numa reflexão/avaliação formativa contínua do processo 

pelo docente e pelo o aluno; 

- proporcionam experiências em que o aluno mantenha uma relação de 

prazer com a Arte, de forma a proporcionar uma experiência positiva, 

que ampliam formas de ver o mundo individual e social, proponham 

desafios, estimulem a curiosidade e promovam o pleno prazer estético 

(seidel, 2009) - experiências com sentido, que partem do sentido que a 

Arte tem sentido quando ajuda os sujeitos a encontrar sentido nas suas 

experiências, percepções, sentimentos.  

- incluam as novas tecnologias, a partir de uma postura artística, crítica, 

social, pedagógica e humana. 

- exploram as metodologias de investigação baseadas na Arte 

(MULLEN e DIAMOND, 2004) num processo integrado que articule a 

arte-investigação-pedagogia (IRWING, 2008); 

As conclusões resultante da análise apresentada neste trabalho 

levantam questões que podem constituir, em trabalhos futuros, pontos 

de charneira importantes para desenvolver uma versão mais completa e 

extensiva do projecto inicial e a partir dos quais se poderão colocar 

novas questões investigativas.  

Por tudo o que foi reflectido facilmente se apercebe da complexidade 

dos problemas em análise, no entanto, este trabalho constitui um 

processo que permite aperceber a pertinência de questões relacionadas 

com a importância da EA, especialmente as Artes Visuais, na 

actualidade como estratégia de superação dos problemas que a escola 

está a enfrentar, para conhecer as efectivas potencialidades da Arte no 

desenvolvimento pleno do sujeito, como também, na constituição de um 

instrumento pedagógico motivador e significativo no 

ensino/aprendizagem. 



O desenvolvimento e a promoção de uma EA de qualidade exige, de 

todos, um contínuo renovado empenho, persistência e resilência. A 

verdade é que a Arte, promove o questionamento, desenvolve o 

inconformismo e o desejo de quebrar regras e barreiras, cria mundos 

alternativos ou novas ordens do mundo. Daí que possa constituir uma 

via para enfrentar de forma inovadora as problemáticas do “ensinar a 

ver” na actualidade.  

Deseja-se que com todo o empenho em educar para a e na Arte, para 

além de se conduzir a uma recentralização da experiência artística na 

vida das sociedades, (nos torne e) ajude a criar cidadãos mais humanos 

e por isso, mais criativos, mais críticos, mais comprometidos, tornando(-

nos) indivíduos mais completos, mais realizados, mais sensíveis a uma 

Arte capaz de transformar os grandes e pequenos mundos... Uma 

escola que faz sentido e é criadora de sentido na vida de cidadãos que 

continuarão o projecto de uma sociedade mais solidária, mais 

inteligente, mais ética, mais criativa e mais feliz. : ) 
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RESUMO  O EVTux é uma distribuição de Linux que tem por base o trabalho de 

investigação que desenvolvemos sobre a integração de ferramentas digitais na 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica, intitulado “Ferramentas Web, 

Web 2.0 e Software Livre em EVT”. Após quinze meses de estudo e 

desenvolvimento do projecto com um grupo de cerca de cinquenta 

colaboradores, todos docentes desta disciplina, recensearam-se quase 

quatrocentas ferramentas digitais passíveis de integração em contexto de 

Educação Visual e Tecnológica. Dessa listagem surgiu a posterior catalogação 

e categorização das ferramentas, tendo em conta os conteúdos e áreas de 

exploração da disciplina. 

O EVTux tem pré instaladas todas as aplicações para Linux bem como 

integradas no browser as ferramentas digitais que não necessitam de 

instalação e correm directamente a partir da Web, para além dos mais de 

trezentos manuais de apoio à utilização dessas ferramentas. 

Disponível em dual boot ou versão live, o EVTux constitui-se como um 

poderoso recurso que agrega todo o trabalho do EVTdigital, podendo ser uma 

ferramenta de eleição para os docentes desta disciplina utilizarem em 

contexto de sala de aula. 

Palavras-chave  Currículo, Educação, Educação Visual e Tecnológica, 

EVTdigital, EVTux. 
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Abstract 

EVTux is a Linux distribution that is based on the research work we have 

developed regarding the integration of digital tools in the disciplinary 

area of Visual Arts and Technology Education, titled "Web, Web 2.0 

Tools and Free Software in EVT". After fifteen months of study and 

project development carried out by a group of around fifty collaborators, 

all teachers of this curricular subject, nearly four hundred digital tools 

that can be used in the context of Visual Arts and Technology Education 

were listed. On completion of the listing, cataloging and categorization of 

the tools was conducted taking into consideration the contents and 

exploration areas of the subject area. 

EVTux offers all the applications for Linux already preinstalled. The 

digital tools that require no installation and run directly from the Web are 

also integrated in the browser. In addition, there are more than three 

hundred manuals for assistance in the use of these tools. 

Available in dual boot or live version, EVTux presents itself as a 

powerful resource that aggregates all the work of EVTdigital and may 

become the tool of reference for teachers of this curricular area for use in 

the context of their classrooms. 

 

Keywords Curriculum, Education, Visual Arts and Technology 

Education, EVTdigital, EVTux. 

TEXTO  Introdução 

Decorrente da investigação que actualmente desenvolvemos no âmbito do 

Programa Doutoral em Multimédia em Educação da Universidade de Aveiro 

intitulado “Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT”, foram 

recenseadas e catalogadas cerca de quatrocentas ferramentas digitais passíveis 

de utilização em contexto de Educação Visual e Tecnológica (EVT), 

disciplina do 2º Ciclo do Ensino Básico, para abordagem dos diversos 

conteúdos e áreas de exploração da mesma, integrados em múltiplas Unidades 

de Trabalho desenvolvidas pelos professores com os seus alunos. 

O trabalho desenvolvido no âmbito desta investigação e disseminado através 

do espaço da Internet que é o EVTdigital permitiu a concepção de novos 



rumos e perspectivas sobre este trabalho. A concepção desta distribuição 

alicerça-se no princípio de que as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC) devem ocupar cada vez mais um lugar de grande relevo e 

particular destaque como contributo para o processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, deveremos, como professores e educadores, ter um 

certo cuidado na selecção e utilização desses recursos, não caindo no erro de 

os utilizar indistintamente e para qualquer situação em contexto lectivo. 

Com o EVTux (Figura 1) e como a análise e selecção dessas ferramentas 

deve ser criteriosa, poderá esta distribuição ser usada como uma mais-valia e 

não como um mero recurso adicional que não se revelará relevante para as 

aprendizagens. Incluem-se no presente estudo as ferramentas que nesta 

primeira década do século XXI têm surgido, decorrentes da Web e Web 2.0 e, 

ainda, na aposta cada vez maior no software livre e/ou gratuito. 

 

Figura 1. Logótipo do EVTux 

 

Com a criação do EVTux propomo-nos compilar uma distribuição live ou dual boot 

que pudesse catalogar, organizar e criar as condições necessárias para que os docentes 

de EVT possam, com grande assertividade, utilizar as ferramentas mais adequadas 

para determinada necessidade ou problema a resolver, com os seus alunos, na sala de 

aula. 

 

Finalidades e Objectivos 

A principal finalidade do EVTux será promover e facilitar o uso das ferramentas 

digitais na disciplina de EVT. Agregando numa distribuição baseada em Linux a 

maioria das ferramentas listadas neste estudo e com potencial pedagógico para 

utilização em contexto de EVT, permitirá promover a selecção das ferramentas 

mais adequadas a cada contexto de ensino e facilitará a aprendizagem de diversos 

conteúdos programáticos e áreas de exploração em contexto educativo de EVT. 



Como objectivos fundamentais do EVTux temos: 

• Facilitar a análise e selecção das ferramentas digitais a explorar em contexto 

de EVT; 

• Agregar numa distribuição livre todas as ferramentas e recursos digitais para 

a disciplina de EVT; 

• Permitir a criação de um recurso simplificado da utilização das TIC nesta 

disciplina; 

• Disseminar pelos professores e alunos uma distribuição livre que possibilite 

a exploração de recursos digitais gratuitos para a disciplina de EVT; 

• Fomentar uma cultura ética e de responsabilidade para a utilização de 

recursos livres ou gratuitos em detrimento de software proprietário, muitas 

vezes demasiado caro. 

 

Figura 2. DVD da distribuição do EVTux 

 

Enquadramento Teórico 

A criação do EVTux nasceu fruto da necessidade de agregar num só 

“espaço” todas as ferramentas que foram primeiramente analisadas e 

catalogadas no estudo que desenvolvemos e, posteriormente, 



disseminadas através do EVTdigital. No entanto, surgiu a necessidade de 

ir um pouco mais além e congregar (e agregar) todas estas ferramentas 

num suporte acessível, gratuito e de fácil utilização quer por alunos quer 

por professores. Porque a disciplina de EVT é diferente das restantes 

disciplinas do Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) e porque a 

abordagem de problemas diversos, por vários professores, em várias 

turmas, é o mote das aprendizagens, se a isso integrarmos e aliarmos as 

ferramentas Web, Web 2.0 e Software livre para a abordagem dos 

conteúdos e áreas de exploração da disciplina, podemos constituir uma 

mais-valia num mundo digital e para a aprendizagem dos alunos. A 

utilização dos suportes tradicionais da disciplina articulados com 

ferramentas digitais é mais enriquecedora e significativa, tanto pela 

natureza da disciplina e riqueza da multiplicidade de aprendizagens, 

como pela diversificação de experiências e prazer da descoberta 

(Rodrigues, 2005). Julgamos pertinente e fundamental defender uma 

utilização conjugada e articulada destes dois suportes e, para tal, o 

EVTux poderá proporcionar essa facilitação no que à utilização das 

ferramentas digitais diz respeito.  

O contributo fundamental do EVTux na EVT é a utilização das TIC como 

recurso/estratégia cognitiva de aprendizagem. A utilização das TIC como 

ferramenta/recurso na sala de aula é entendida como área transversal. Os 

alunos devem contactar com estes recursos por formas diversificadas. O 

professor de EVT deverá englobar estratégias conducentes à rentabilização 

das TIC no processo de aprendizagem dos alunos, mas de forma 

consubstanciada em ferramentas específicas que, no caso desta distribuição, 

facilitará a análise e selecção das ferramentas mais adequadas a cada contexto 

específico. 

Também o rápido desenvolvimento das ferramentas Web 2.0 e a passagem 

da Internet de meio de transmissão de informação para plataforma de 

colaboração, transformação, criação/partilha de conteúdos (Downes, 2005), 

alterou a forma como se acede à informação/conhecimento e os processos de 

comunicação aluno-aluno e aluno-professor (Siemens, 2008). A isso não 

podemos ficar alheios e, sabemos pela prática, enquanto professores, que 

facilmente os recursos e as ferramentas digitais sofrem alterações 

permanentes, tendo o professor dificuldade em acompanhar essa evolução e, 



com mais dificuldade ainda, ter acesso a uma listagem de recursos passíveis de 

serem utilizados e a manuais que suportem a sua utilização. O EVTux tenta 

colmatar esta dificuldade e pode mesmo dar lugar ao esbatimento de um 

modelo tradicional centrado no docente dando lugar a abordagens 

caracterizadas por abertura, participação e colaboração (Downes, 2008). 

Com a Internet, os alunos assumem também um papel mais activo pois há 

um inúmero conjunto de opções que são chamados a assumir, desde a escolha 

de temas a percursos a seguir. Neste caso, também a capacidade de 

seleccionar no EVTux a ferramenta mais adequada para um determinado 

trabalho ou para um determinado fim. 

Em contexto de EVT, também o professor pode utilizar variados recursos 

para auxiliar na abordagem aos conteúdos e áreas de exploração do currículo, 

ajudando os alunos a desenvolver competências essenciais e motivá-los para 

as actividades a realizar, uma das premissas que norteou a elaboração do 

EVTux. Walling (2000) salienta mesmo que os computadores ligados à 

Internet na sala de aula de arte enriquecem as experiências no domínio das 

artes visuais, um valioso recurso para o professor. 

A perspectiva de integração das TIC em contexto educativo é reforçada pelo 

surgimento de recursos Web, Web 2.0 e software livre, novos estímulos à 

aprendizagem de conceitos ligados à expressão plástica, educação artística e 

EVT. É nesta perspectiva de integração das TIC em contexto de EVT que 

reside este estudo, a génese do EVTux. Permitindo a disciplina uma 

multiplicidade de estratégias para a abordagem dos conteúdos em várias áreas 

de exploração, a integração destas ferramentas revela-se excepcional no 

domínio da expressão, criatividade, trabalho colaborativo e 

multiplicidade/diversidade de aprendizagens proporcionadas que agora podem 

ser simplificadas com o EVTux. 

 

Metodologia 

Ao longo de quinze meses de desenvolvimento da investigação sobre 

“Ferramentas Web, Web 2.0 e Software livre em EVT”, mais de cinquenta 

docentes desta disciplina participaram no estudo, quer pesquisando, quer 

analisando, reflectindo e recenseando as ferramentas digitais existentes que 

pudessem ser integradas num contexto de ensino e aprendizagem para a 

disciplina de EVT. Ferramentas essas que, em determinados contextos, 

pudessem servir de apoio aos docentes e alunos para a abordagem a múltiplos 



conteúdos e áreas de exploração da disciplina. 

A partir da listagem das quase quatro centenas de ferramentas digitais nasceu 

a problemática centrada no campo da sua utilização simplificada e, no caso, 

que pudesse ser de fácil utilização por cada professor de EVT. Neste 

contexto, surgiu a ideia da concepção de uma distribuição de Linux à qual 

chamámos EVTux, baseada em Ubuntu e que poderá ser instalada em qualquer 

computador em dual boot ou correr em modo live (sem necessidade de 

instalação), permitindo a qualquer utilizador ter uma distribuição que tenha já 

pré instaladas todas as ferramentas digitais baseadas em software para sistema 

operativo Linux e, nos marcadores do browser da Internet utilizado nessa 

distribuição, o acesso directo a ferramentas digitais online a partir da 

catalogação previamente realizada no espaço do EVTdigital. 

 

Desenvolvimento do Projecto 

Conceptualmente, depois de listadas todas as ferramentas digitais, aquelas que 

eram baseadas em software livre para Linux foram pré instaladas e todas as 

baseadas na web e web 2.0 foram adicionadas aos marcadores do browser 

seleccionado para esta distribuição, divididas nestas 35 categorias: 3D, 

Animação, Apresentações, Arquitectura e Espaços, Avatares e Caricaturas, 

Banda desenhada e Cartoons/Comics, CAD, Caleidoscópios, Cartazes, 

Colagens, Construções, Desenho, Desenho colaborativo online, Desenho de 

figura humana, Desenho e Ilustração, Desenho e twitter, Desenho vectorial, 

Edição vídeo, Fotografia e edição de imagem, Geometria, Graffitis, 

Impressão, Logótipos, Luz/Cor, Módulos e padrões, Mecanismos, memórias 

descritivas e cronologias, Museus, Origami e kirigami, Paginação, Paper toys 

e automatas, Pintura, Storyboards, Suites, Tipografia e fontes. 

Prevê-se já para o ano lectivo de 2011/2012 que os docentes da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica – mas também outros docentes e públicos – 

possam ter acesso a partir do EVTux a uma distribuição que incluirá, sem 

grande esforço de pesquisa, cerca de 400 ferramentas digitais e respectivos 

manuais de utilização, potenciando-se e simplificando-se assim a utilização 

das ferramentas digitais para esta área curricular específica. 

 

Estado de desenvolvimento 



O protótipo do EVTux está em desenvolvimento e previsivelmente deverá 

estar concluído em Março de 2011 para se iniciarem os primeiros testes, 

esperando-se que a versão final seja apresentada publicamente no mês de 

Maio de 2011, após o que será disponibilizado online para download e 

lançada uma edição em DVD.  

 

Figura 3. Ficha Técnica do EVTux 

 

Conclusões 

O EVTux permitirá a qualquer utilizador aceder a qualquer ferramenta 

catalogada no âmbito do estudo que desenvolvemos de forma prática e 

simples, constituindo uma mais-valia especialmente relevante na 

simplificação de acesso a estas ferramentas, incluindo-se também a 

possibilidade de visualização imediata dos quase trezentos manuais já 

publicados e incluídos nesta distribuição. 

Estamos certos de que esta estratégia permitirá disseminar o conceito de 

software livre e de utilização de recursos digitais baseados no conceito de 

gratuitidade e, principalmente, facilitar a pesquisa, análise e selecção das 

ferramentas mais adequadas a cada contexto específico decorrente das 

situações de ensino e aprendizagem na disciplina de EVT. 
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RESUMO  Neste ainda jovem século XXI, a imagem tem uma importância que 
nunca na história assumiu. Tudo o que nos envolve é (re)construído 
mediante imagens e a realidade não é mais do que a sua mediatização 
icónica, abrindo-se novos mundos perante o nosso olhar, com 
possibilidades antes inimagináveis.  
Enquanto docentes de Artes Visuais não podemos ficar alheios a estas 
realidades e mutações, não nos deixando cativar pela espuma volúvel dos 
tempos, mas estando preparados para nela deslizarmos, ou melhor, para 
que os nossos alunos nela possam singrar conforme as suas expectativas. 
Nestes novos mundos em que o conhecimento e o domínio tecnológico 
estão literalmente na ponta dos nossos dedos, à facilidade de recolha e 
construção de informação tem que corresponder igual exigência na crítica 
e na criatividade. 
No emergir de novas realidades é urgente a reflexão sobre elas para que 
não sejamos simples actores passivos de algo que nos ultrapassa. 



Enquadrada numa investigação de doutoramento e na prática lectiva, esta 
comunicação coloca algumas questões sobre a construção do espaço nas 
Artes Visuais, em particular sobre suportes bidimensionais.  

  

Palavras-chave – Artes Visuais, Desenho, Espaço, Perspectiva. 

 
 In this still recent 21st century, image is more important as it ever was in 
history. Everything that surrounds us is re-constructed through images 
and reality is merely its iconic mediatization. New worlds open before 
our eyes allowing previously unimaginable possibilities. 
As Visual Arts teachers we cannot be outside these realities and 
mutations, but rather be prepared so that our students can cope with 
meaningful as well with superficial realities, rightfully and consciously 
choosing their own way. In these new worlds in which knowledge and 
technology are in our fingertips, to the increasing easiness of information 
gathering and construction there must be an equal necessity in critic and 
creativity. 
As new realities emerge, it is urgent that we think about them, allowingus 
to actively take part in their construction. This communication is based 
on a PhD research and on my practice as teacher, questioning space 
construction in Visual Arts, mainly on two-dimensional media. 
 
Keywords – Visual Arts, Drawing, Space, Perspective 

 
TEXTO As Artes Visuais que neste século XXI fazemos e fruímos são tributárias 

da história que nos antecedeu, não sendo possível isolar o que é 
contemporâneo do que outrora o foi. Sendo a História importante, não 
deve no entanto ser tomada como um dado natural e inquestionado, sendo 
fundamental que enquanto docentes de Artes Visuais, desenvolvamos um 
espírito crítico sobre o passado em função e benefício de um espírito 
criativo que no presente se projecte no futuro. Numa época em que a 
informação é explorada sob várias formas, com especial relevo para a 
imagem, seremos os mesmos produtores e receptores das soluções que no 
passado foram definidas? Face aos desenvolvimentos registados em todos 
os campos do saber, devemos preservar o que o passado nos legou? Em 
suma, faz sentido que continuemos a utilizar do mesmo modo processos e 
recursos de outros tempos? 
Para a resposta a estas questões, analise-se um dos elementos mais 
importantes das Artes Visuais, seja pelo carácter ontológico 
relativamente ao campo artístico, como pela abrangência das suas 
componentes. Pensemos numa estrutura e característica imprescindível 
das Artes Visuais como as entendemos, sendo condição, objecto e 



objectivo de inúmeros desenhos, pinturas, esculturas ou modelações 
digitais - o espaço. 
O espaço é condição na medida em que é a sua exploração que permite o 
acto criador, seja através da modelação tridimensional que sucede na 
escultura, alterando as características do espaço tridimensional, seja 
mediante a acção de um meio riscador sobre um suporte como sucede no 
desenho. Neste caso considerando apenas a acção gráfica sobre um 
suporte bidimensional independentemente do sentido que as grafias 
possam ter. 
O espaço é objecto na sua exploração enquanto elemento significativo e é 
objectivo na assunção declarada da sua exploração ao ponto da sugestão 
mediante todos os processos possíveis, remetendo a sua leitura para 
instâncias que objectivamente não existem.  
O espaço está assim presente em duas instâncias nas Artes Visuais: na 
sua modelação e na sua sugestão. A primeira instância refere-se à 
alteração das características do espaço e à acção no seu meio, seja ele 
tridimensional como sucede numa escultura ou bidimensional na acção 
gráfica que se regista num desenho. Trata-se tão simplesmente da 
articulação arbitrária dos elementos espaciais, mesmo que estes não 
tenham uma leitura específica ou direccionada. 
A segunda instância do espaço integra necessariamente a primeira, sendo 
relativa a todo o conjunto de conceitos e procedimentos que o 
promovem, sobretudo na exploração da terceira dimensão. Na escultura o 
baixo-relevo vive da sugestão eficaz de uma profundidade que 
efectivamente não existe, assim como na exploração de suportes 
bidimensionais, a representação de formas é tributária da sugestão da 
profundidade.  
Não sendo as materializações dimensionais nas Artes Visuais todas 
iguais, importa reflectir sobre aquelas em que conceitos e recursos são 
mobilizados em condições extremas, pese embora a sua aparência de 
simplicidade, como nas explorações bidimensionais e concretamente no 
desenho. Com efeito, quotidianamente crianças e adultos operam o 
pequeno milagre de superar as características dos suportes sobre os quais 
trabalham, fazendo com que uma simples folha de papel possa ser muito 
mais do que as dimensões que apresenta. À altura e largura dos suportes 
bidimensionais e às respectivas superfícies, são desenvolvidas acções que 
remetem para contextos múltiplos e muito diferentes dos de origem. 
Estas acções estão de tal modo incorporadas na cultura de que fazemos 
parte, que raras vezes nos apercebemos da sua natureza e complexidade.  
Comecemos por algo que apesar de parecer distante das materializações 
do desenho, lhe está muito próximo como adiante veremos. O ser 
humano vai construindo conceitos de espaço ao longo da sua vida a partir 
do sistema neuro-fisiológico que compreende dados genéticos, como 
outros obtidos através da experiência, constituindo um conjunto 



operacional de dados criados, sistematizados, mediados e alterados 
através de vários meios que estruturam as relações de um sujeito com o 
espaço. Estes meios podem ser organizados em quatro eixos que 
conformam os conceitos de espaço: a percepção, a cognição, a memória e 
a imaginaçãoi. À percepção reportam os dados obtidos através da 
experiência sensório-motora, implicando uma relação fenomenológica 
entre um sujeito e o que este sente, seja relativo ao próprio, seja ao 
exterior. A percepção não é uma actividade isolada, envolvendo não 
apenas processamento de informação paralela e constante a todo o 
processo de apreensão de espaços e formas, como compreende 
igualmente aspectos cognitivos e processos adquiridosii. A cognição é 
relativa a todo o processo de tratamento de dados resultantes das 
sensações, recontextalizando-os e organizando-os, lidando também com 
os dados gerados no seu seio. A memória medeia e altera os dados 
obtidos em tempos diferenciados da sua cognição ou percepção, 
enquanto a imaginação cria novos dados a partir dos existentes. 
Tratando-se de processos activos de apreensão, construção e projecção de 
espaço, constituem pólos aglutinadores de diferentes naturezas que 
implicam a consciência de uma localização espacial com implicações 
temporais, a selecção de informações relevantes da memória ou 
sensoriais e o controlo de respostasiiicom a consequente preparação para 
situações futuras. Esta é no fundo a função dos conceitos de espaço, a 
compreensão contextualizada do que nos envolve e o desenvolvimento de 
acções criativas e adequadas aos fins e meios envolvidos, que no caso 
deste texto, incidem sobre a acção gráfica desenvolvida sobre e no 
espaço. 
O espaço e o modo como nos relacionamos com ele são dependentes dos 
estímulos e dos modos como lhes temos acesso, radicando 
sensorialmente numa relação entre formas mais que em conceitos de 
espaço puro e informe. Neste sentido, a visão assume preponderância em 
alguns momentos sobre outros meios de recolha activa de informação, 
concretamente sobre a audição ou o tactoiv. Tal é natural, pelas 
características das informações que a visão permite obter, seja em 
extensão, em qualidade ou quantidade de dadosv. A visão tanto opera em 
função do que é visto, desenvolvendo-se uma série de etapas sucessivas 
de tratamento da informação, como se estrutura em função de processos 
cognitivos. Esta dupla via de acção permite codificar as informações 
espaciais, temporais e cromáticas em que o nosso mundo visual se traduz, 
através da computação de diferenças lumínicasvi em diferentes partes 
daquilo que é observado. 
Em etapas sucessivas e de complexidade crescentevii a informação visual 
é tratada pelo cérebro em áreas específicas estabelecendo relações entre 
as diferentes partes dos dados retinianos. Estas relações materializam-se 
em dois percursos neurológicos diferenciados relativos a categorizações 



espaciais e formais (sistemas de “onde” e de “o quê”viii), permitindo entre 
outras informações, inferir direcções e localizações no contexto visual. 
Os dados obtidos a partir da visão e tratados, seleccionados e 
transformados pelo cérebro, são sistematizados em conceitos que 
revertem para acções físicas e mentais que os desenvolvem e exploram 
num processo incessante que ocorre desde o nascimento. As formas e 
espaços autonomizam-se de quem com eles contacta, evoluindo das 
relações casuísticas estabelecidas no início da vida para sistematizações e 
abstracções em que o papel do sujeito-observador é consideravelmente 
menor. Assim, em termos de crescimento verifica-se uma evolução de 
dados topológicos (obtidos da experiência sensorial directa) para dados 
projectivos (introduzindo um ponto de vista) e posteriormente 
euclidianos (na medida em que são introduzidos os conceitos operativos 
de referência – mediante um sistema de coordenadas, do conceito de 
medida e da distância). 
Piaget e Inhelder (1981) apontam quatro características do conhecimento 
espacial, sendo a primeira relativa à particular adaptação do imaginário 
mental à representação espacial. A segunda característica refere-se à 
natureza do espaço ser tanto física como lógico-matemática, sendo 
exemplo da primeira a estimativa de áreas e da segunda a utilização de 
sistemas de coordenadas, que apesar de se fundarem em características 
físicas de formas, são abstraídas em conjuntos desmaterializados. A 
terceira característica do conhecimento espacial é o facto de duas 
modalidades diferentes – a intuição espacial e a geometria dedutiva 
poderem ser utilizadas para a resolução de problemas espaciais. A quarta 
característica é relativa à utilização de referências externas ou internas na 
resolução de questões parciais de formas (como as suas dimensões 
relativas)ix. 
Esta realidade multimodal e subjectivamente construída serve de base à 
construção conceptual, permitindo desenvolver três tipos de relação de 
formas, acções, pensamentos ou sensações com esta referência: reais, 
irreais e com um grau variável de aproximação à realidadex. 
A partir de uma exploração sensorial da realidade, mediada e alterada por 
conteúdos racionais, em termos gerais, ao espaço têm sido reconhecidas 
duas naturezas: a absoluta e a relacional. O espaço absoluto é generalista 
e não particularizado, sendo o resultado e resultando de uma abstracção 
da realidadexi. Por seu turno o espaço relacional releva da 
particularização sensorial da realidade, estabelecendo ou reconhecendo 
conexões entre os seus elementos constituintesxii. Tanto num caso como 
no outro, o desenho cumpre importante função processual não apenas na 
visualização dos conceitos, como na sua construção, como é o caso do 
espaço euclideano ou de mapas mentais. Estas duas naturezas do espaço 
têm correspondência na construção dimensional do espaço no desenho, 
desenvolvendo-se de modo nem sempre consciente e voluntário em dois 



grandes grupos: o do espaço bidimensional e o do espaço tridimensional. 
Estes grupos sistematizam e são fruto de uma sistematização dos modos 
como o desenho apropriou, desenvolveu e questionou os conceitos de 
espaço. 
Estes dois grupos abrangem modos radicalmente diferentes de concepção 
e construção de espaço, não obrigatoriamente estanques ou limitados. A 
sua exploração tanto é imagem de uma abordagem mais lata, como 
apropriação especificamente gráfica. Se alguns paradigmas de espaço são 
transversais ao desenho e a outras áreas da acção e pensamento humanos, 
existem algumas abordagens cujo desenvolvimento se faz no seio desta 
expressão artística. Apresenta-se a seguir uma breve e sumária 
abordagem de alguns pontos relevantes para a definição do tema. 
Os espaços adimensional e unidimensional no desenho são por definição 
abstracções gráficas. O traçado de um ponto ou de uma linha envolve 
sempre um contexto que os ultrapassa, remetendo para outro tipo de 
explorações a referência dimensional. No caso de um espaço vazio, ou de 
um ponto, considera-se não estar a ser explorada especificamente 
nenhuma dimensãoxiii, restando como referência dimensional o suporte. 
Podendo-se considerar o comprimento de uma linha, não é possível 
prescindir esta do contexto em que é desenhada, envolvendo no mínimo 
as duas dimensões do suporte. Neste sentido, o comprimento da linha 
ocorre em função de um suporte sobre o qual se desenvolve e com o qual 
estabelece relações complexas, não sendo possível senão teoricamente 
isolar cada um dos elementos deste conjunto. Sendo a linha considerada 
unidimensional, assume outras características em configurações não 
rectas, não sendo despiciente a sua espessura aparente. 
O espaço bidimensional como exploração de uma superfície é condição 
fundamental para a existência de desenho nos termos clássicos, através 
da construção de uma mancha gráfica num suporte. Este é o resultado de 
uma articulação de recursos materiais e conteúdos expressivos e/ou 
funcionais, tanto desenvolvidos para o efeito, como tendo noutra 
finalidade o seu propósito. Independentemente do que em termos formais 
é desenvolvido, esta construção de espaço depende sempre em última 
instância, da exploração do suporte e das suas características espaciais. 
Sendo os suportes característicos do desenho marcadamente 
bidimensionais, a mancha gráfica que sobre eles é construída prolonga 
necessariamente estas características.  
O desenho – qualquer desenho, é pois por essência bidimensional, 
havendo no entanto explorações que mercê de circunstâncias diversas 
assumem esta característica como fim, particularmente a partir do século 
XX. 
A terceira dimensão no desenho consubstancializa-se tradicionalmente na 
sugestão da profundidade, que tem sido o móbil de um número 
considerável de obras, colocando-se a jusante do desenvolvimento da 



mancha gráfica, pela utilização dos seus recursos para a construção de 
um espaço que supere as características do suporte em que é realizado. A 
aquisição de uma terceira dimensão no desenho que este tipo de 
construção de espaço proporciona, tem como meio e finalidade comuns a 
(re)criação verosímil de uma realidade semelhante aquela em que nos 
movemos. Este é um dos paradigmas artísticos mais importantes e que 
tem vindo a ser abordado e desenvolvido incessantemente e de modo 
estruturado na produção gráfica desde o Renascimento. Trata-se do 
fundamento da veduta renascentista, consagrando a reconstrução da vista 
que um observador tem de determinadas formas e/ou espaçoxiv. 
Com o contributo da perspectiva, a verosimilhança assumiu-se como 
objectivo e estrutura na construção do espaço gráfico tornado 
tridimensional.  
A perspectiva é muito mais vasta que uma mera exploração linear de 
espaços e formas, compreendendo entre outras, explorações cromáticas e 
lumínicas que ultrapassam com frequência a acepção mais geral do termo 
(Dunning, 1991). No entanto, é esta acepção geral que comporta uma 
importância estrutural por se constituir enquanto base de todas as outras 
explorações, que de um modo mais ou menos secundário se vão 
desenvolvendo sobre um corpo estruturado e regrado. Por esta 
importância estrutural, a perspectiva linear é aqui abordada 
especificamente, demarcando-a de outros sistemas de construção de 
espaço, pelas suas características distintivas e pelo âmbito de aplicação. 
A sua constituição permite lidar de modo expedito e controlado com 
variáveis que de outra maneira seriam difíceis de organizar e conjugar, 
oferecendo um meio sistémico de articulação e materialização de um 
mundo verosímil. Ainda que esta verosimilhança não corresponda de 
facto ao modo como vemos, tão eficazes se mostraram os princípios 
enunciados na Renascença, que ainda hoje são aplicados. A sua 
expressão é de tal ordem que a perspectiva foi adoptada globalmente 
como meio de re-construção de espaços e formas, partindo do Ocidente 
Europeu para todo o mundo, sendo adoptada por culturas que 
conceptualmente eram estranhas aos seus princípiosxv. 
São duas as funções principais da perspectiva: proporcionar uma 
estrutura de construção de espaços e formas e através dessa mesma 
estrutura, comunicá-las eficazmente a outrem. Não é objectivo da 
perspectiva a tradução da realidade visualmente perceptível mas a re-
construção de uma realidade ainda que tributária da perceptível segundo 
os seus próprios termos (Garcia-Salgado 2003). Trata-se pois de uma 
realidade que corresponde aos termos e natureza deste sistema, ou seja, 
fundamentalmente regular, ortogonal e linear. 
A perspectiva compreende uma articulação e domínio de três conjuntos 
de relações de formas e espaços: lugares, direcções e distâncias. Trata-se 
não apenas do domínio do espaço bidimensional, como 



concomitantemente a transposição para o espaço tridimensional, 
formalizados por Euclides, simultaneamente limitando e expandindo as 
características do espaço.  
Tornando o espaço um sistema contínuo e regular, Euclides retirou-lhe a 
ambiguidade e de certo modo a falibilidade da percepção, pressupondo 
uma inteligibilidade abstracta dos seus princípios. Ao definir as 
condições da regularidade, este autor espartilhou em termos funcionais 
um espaço que se abre para o infinito, compreendendo extensões em 
muito superiores às que a sensibilidade humana poderia apreender, assim 
como tornou irrelevante a localização do observador dado o carácter 
homogéneo do espaço.  
O espaço euclidiano regularizado, simplificado e abstracto, postulou as 
três dimensões ainda hoje referenciais e assumiu-se como norma 
(Damisch, 1987)xvi, sendo o primeiro a ser explorado sistematicamente 
através do desenho. Investigações recentes apontam para o facto dos 
princípios básicos da geometria euclideana serem universaisxvii, 
comportando no entanto a sua transposição para contextos 
tridimensionais variações culturais importantesxviii que assumem relações 
espaciais urbanas como quadros de referência – o ângulo recto, a vertical 
e a horizontal e os diferentes pontos de vista que os compreendem.  
Os fundamentos da geometria euclidiana são expostos nos Elementos 
através de cinco postulados, cabendo ao quinto um papel importante não 
apenas na estrutura desta geometria, mas também e no decurso da 
procura da sua fundamentação, no desenvolvimento das geometrias não-
euclidianas. O quinto postulado afirma que se a soma de dois ângulos 
internos adjacentes de um triângulo ou quadrilátero for menor que 180°, 
então as linhas opostas que formam estes ângulos encontrar-se-ão num 
ponto do espaço. Este postulado é relativo à concorrência de linhas rectas 
não paralelas num ponto, ou inversamente, às características do 
paralelismo de linhas rectas, sendo abordados estes aspectos noutros 
pontos da mesma obraxix.  
A fundamentação do quinto postulado foi objecto de múltiplas 
abordagens que conduziram ao enunciado de geometrias não-euclideanas 
por Gauss, Lobachevsky, Lobyai e Riemann no século XIX. Três tipos de 
espaço estão compreendidos nestas investigações – o espaço euclidiano, 
em que a soma dos ângulos de um triângulo é 180°; o espaço hiperbólico 
em que a soma dos ângulos de um triângulo é maior que 180° e o espaço 
elíptico e que a soma dos ângulos de um triângulo é menor que 180°. 
Todos estes espaços são isotrópicos, não sendo no entanto todos 
correspondentes aos dados que a percepção visual aporta, mais próximos 
do espaço euclideano mas não exclusivamente.  
A perspectiva linear plana compreende uma regularização da realidade, 
materializando o princípio conceptual de espaço absoluto pelo continuum 
que representa do conjunto de relações dos seus elementos constituintes. 



O espaço euclideano cuja referência é constante e universal permite a 
localização e orientação arbitrárias do observador, porque o conjunto de 
relações visuais é tomado como constante, imutável e eterno. Na 
perspectiva linear plana os raios visuais interceptam um quadro plano, 
regularizando e alterando as relações espaciais e formais visualmente 
apreendidas de modo tão mais importante quanto maior a distância destes 
elementos em relação ao observador (Heelan 1983). A linearidade a que 
a sua designação reporta é relativa às características de redução de 
formas e espaços a elementos mínimos susceptíveis de serem 
representados mediante recursos gráficos. 
De um modo tão importante se constituiu o espaço euclideano como 
quadro de referência espacial global e desde o Renascimento a 
perspectiva linear plana como sua tradução gráfica da realidade, que se 
tomou (toma) como sua correspondência natural e rigorosa. Com efeito, 
tão eficaz e universal se provou este sistema de construção de espaços e 
formas que se assumiu como a norma desde o Renascimento, pelo que a 
designação simples de perspectiva lhe é atribuída, sendo necessário 
especificar quando se trata de outras explorações perspécticas. Para esta 
circunstância concorreram não apenas a sua eficácia e relativa 
acessibilidade técnica, mas sobretudo a obediência às suas regras 
específicas, no acordo tácito que une produtores e receptores na partilha e 
reconhecimento da sua constituiçãoxx.  
Sendo a Perspectiva linear plana um modo expedito e eficaz de 
reconstruir o modo como vemos a realidade, não é de facto O modo 
como vemos a realidade. Panofsky (1993) e Veltman (1975) registam a 
impossibilidade de mesmo em condições ideais de visionamento (apenas 
um olho e sendo este imóvel) se corresponder a imagem vista a uma 
construção geométrica correcta. 
A escolha de um tipo de sistematização de espaço é uma questão de 
conveniência e convenção, permitindo do modo mais simples 
compreender e traduzir a realidade. Para este efeito, embora não isenta de 
falhas, a geometria euclideana abarca de modo suficiente os fenómenos 
da realidade e assim tem permanecido durante séculos ao ponto de se 
constituir como referência tão importante que em algumas circunstâncias 
são assumidas características formais e espaciais profundamente 
diferentes daquilo que perceptivamente e racionalmente sabe aplicar-se 
ao contexto em causa. Heelan (1983) ou Tuller (1967) consideram que a 
visão em determinadas circunstâncias corresponde ao modelo de 
geometria hiperbólica, ou seja não euclideana, dependendo de algumas 
características relativas tanto ao ponto de vista como à configuração, 
localização e distância relativas de formas e espaços vistos. Estas 
características da visão eram conhecidas e corrigidas pelos gregos da 
época clássica mediante a entasis, contrapondo a curvatura perceptiva de 



elementos arquitectónicos como frontões e colunas com contracurvas que 
nos surgem como elementos rectilíneos. 
Não tendo a visão humana mudado significativamente ao longo de 2500 
anos, experimente o/a leitor/a olhar de frente para uma aresta com 
dimensões consideráveis entre uma parede e um tecto. É recta e caso a 
desenhássemos, sê-lo-ia provavelmente, mas vemo-la de facto como uma 
linha recta? Quanto maiores as suas dimensões, mais parecem curvar os 
seus extremos. Os dados que a nossa percepção fornece são divergentes 
dos que a nossa cognição reconhece e face ao quadro de referência em 
uso, adoptamos o processo mais conveniente e expedito. Como desenhar 
esta curva perceptiva? Recorrendo a malhas de linhas curvas e pelo 
menos a quatro pontos de fugaxxi começa a ser possível aproximarmo-nos 
aos dados que através da nossa visão obtemos, sendo muito mais 
complexo e moroso que o recurso à perspectiva cujos fundamentos 
residem no espaço euclideano. Estamos num campo em que o espaço é 
hiperbólico na sua natureza, sendo traduzido através de uma perspectiva 
curvilínea ou hiperbólica enquanto transposição sistémica dos princípios 
da visão no referente à projecção dos raios visuais sobre uma superfície 
esférica – a retina. 
Apenas recentemente, com o desenvolvimento de programas de 
modelação tridimensional e com a incorporação de ferramentas de 
visualização nos programas de edição de imagemxxii se tornou possível 
explorarmos de modo articulado a percepção e a cognição. 
O espaço estabelece uma ligação entre as várias componentes estruturais 
do desenho, exploradas tanto na produção, como presentes na recepção, 
sendo transversal a várias características unificadoras do desenho e que 
de algum modo fundamenta a sua utilização. É também um conteúdo 
polissémico, multimodal e sobretudo tão vasto no desenho quanto a nossa 
imaginação o permite. 
O espaço no desenho não é passível de ser reduzido à sugestão da terceira 
dimensão. Não escamoteando a importância deste aspecto na construção 
do corpo do desenho como o conhecemos, muito aconteceu desde as 
fundações dos modos de construção tridimensional. Se em termos 
técnicos e conceptuais foram desenvolvidas alterações de vulto, não se 
espera continuar a pensar o desenho como há quinhentos anos atrás, não 
apenas porque o desenho bidimensional se autonomizou e assumiu como 
exploração com características próprias, como porque a construção 
tridimensional se tornou subsidiária de outros aspectos antes inexistentes. 
É exemplo a valorização da expressão sobre a correcção da construção 
formal, presente em inúmeras produções contemporâneas. 
Não existindo uma única e inquestionável realidade senão aquela que 
construímos e sendo esta por vezes não concordante com as sensações 
que dela temosxxiii, o desenho tem contribuído para a clarificação de 
algumas situações ao materializar os processos sob os quais a visão opera 



como a perspectiva o demonstra, seja nas suas potencialidades como nos 
seus defeitosxxiv. 
Respondendo às questões iniciais, os processos perspécticos que do 
Renascimento têm a sua base, fundados por sua vez na formalização 
euclideana de um tipo de espaço não serão os processos mais correctos, 
mas ainda são os mais fáceis e rápidos e como tal, eficazes meios de 
construção de um espaço regrado e próximo à realidade no desenho. 
Utilizemo-los pois, conscientes das suas limitações e das suas vantagens. 

Pick (1972) incorpora no conceito de representação a memória e a imaginação. A representação 
será respeitante aos mapas cognitivos empregues tendo em vista uma determinada construção 
perceptiva e cognitiva. 
1 Hershenson (2000). 
1 Posner (2008). 
1 Kubovy (1986). 
1 Em termos funcionais, mais de metade do cérebro humano adulto lida de algum modo com o 
processamento de informação visual (Hainline 1998,p 5). 
Os estímulos perceptivos de objectos físicos são designados como estímulos distais enquanto os 
estímulos perceptivos relativos à luz são designados como estímulos proximais, sendo em última 
instância todos os estímulos visuais proximais, dada a dependência da luz para a sua existência. 
No âmbito do modo de tratamento da informação visual (INFORMATION PROCESSING 
PARADIGM – INFOPRO). Este paradigma da psicologia cognitiva assenta no pressuposto de 
que a informação é processada através de várias etapas, sendo trabalhada em operações únicas em 
cada uma delas. Cada etapa processa informação de etapas anteriores para etapas posteriores 
(Solso, 1994).  
O sistema de “onde” também designado por via dorsal envolve a representação de localizações 
espaciais de formas, o desenvolvimento de movimentos (ainda que inconscientes como os 
movimentos sacádicos), assim como o controlo de acções diversas. O sistema de “o quê” 
designado igualmente por via ventral compreende o reconhecimento de formas e a representação 
das mesmas (Morgan, 2003,p 193). 
1 Montangero (1976). 
1 Brandt e Metzger (1969) 
1 O espaço absoluto euclideano deriva da experiência, sendo no entanto depurado, simplificado e 
idealizado, ampliando ad aeternum as suas características finitas, como o considera igualmente 
Riemann que associa o absoluto com o finito, propondo uma abordagem espacial alternativa à 
euclideana. 
O espaço sensorial obtido através da experiência não é métrico porque os sentidos não o são, 
sendo limitado aos limites da percepção é como ela anisotrópico, com predomínio para a 
verticalidade. 
1 Ou, dadas as características de escala, desprezíveis. 
1 Tão importante é este paradigma que Merleau-Ponty (1969) considera ser a profundidade a 
primeira dimensão, por dela depender a existência de todas as formas de uma composição. 
Florenski (2005). Não cabe no âmbito deste texto a abordagem da globalização de uma cultura 
dominante, mas como outros aspectos de um mundo em sintonia crescente de conteúdos e formas 
de expressão, a perspectiva constitui um dos princípios modelares da exploração de um único 
ponto de vista, literalmente. 
Com base na geometria euclidiana desenvolve-se a geometria descritiva, meio de 
desenhar em duas dimensões formas e espaços tridimensionais, com axiomas próprios 
assumindo a geometria euclidiana como sua estrutura fundadora. 
Procurando analisar o desenvolvimento de conceitos fundamentais da geometria num contexto 
radicalmente não-urbano, Dehaene et al. (2006) desenvolveram uma interessante investigação 
numa tribo amazónica, os Munduruku. Identificaram a utilização espontânea de conceitos 
fundamentais de geometria como pontos, linhas, paralelismo e ângulos rectos. 
Quanto menor a influência e estímulos culturais urbanos maior é a dificuldade de compreender os 
processos de sugestão da terceira dimensão, particularmente a perspectiva, ao contrário das mais 
acessíveis sobreposição e diminuição de dimensões. (Mitchelmore 1976). 
É o exemplo das proposições XXVII, XXX do 1º livro, ou do Xº axioma relativo à incapacidade 
de duas linhas rectas limitarem um espaço (Euclides 2007). 
Panofsky considerou a perspectiva como uma convenção, questionando a sua gratuitidade, 
universalidade e exclusividade como processo único de construção da realidade (Veltman 1975). 
1 Para um sistema coordenado são 6 os pontos de fuga necessários. 
1 A título de exemplo os programas freeware Blender e Gimp. 



1 A por vezes conflituosa relação entre o “ver” e o “saber” que qualquer professor de desenho 
conhece e que Gombrich (1987) aborda. 
1 Loomis (2003). 
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TÍTULO desenho, criação, representar(-se), (des)construção, eu 

AUTORES Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues 

RESUMO É mais importante representar ou representar-se? O que é o Desenho? 

Para quê o Desenho? São duas questões inerentes uma à outra. O 



desenho é um meio de comunicar e ao mesmo tempo de pensar a ou 

através da imagem. Desenhar é uma construção gráfica da forma; 

desenhar significa aplicar uma determinada proporcionalidade, que 

pode ser irreal desde que antes o seu autor tenha adquirido consciência 

do que é e como representar a proporcionalidade. Mas o desenho, para 

além de representar uma proporcionalidade, representa o produto e, 

muitas vezes, o processo de um pensamento. Nesta análise, fará mais 

sentido colocar a hipótese de definir o Desenho, sempre que se 

considere qual a tipologia de desenho a que nos referimos: o desenho 

técnico; o desenho de observação; etc. Da mesma forma, é muito mais 

viável definir arte conceptual, arte neoclássica, etc.; e é muito mais 

inadequado definir o conceito a Arte em geral, onde se incluam os 

diferentes tipos de arte. Esta análise coloca-se no âmbito da 

importância que a criação artística e o desenho têm para o aluno, 

sempre que proporcionemos ao aluno a modalidade com que este 

consiga representar-se a si próprio (onde se inclui o sentimento, e 

pensamento de introversão ou crítico, de construção ou desconstrução). 

Entendo que qualquer tipologia de produção (de um objecto, de uma 

mensagem visual, de uma reinterpretação da imagem, de uma 

projecção de um pensamento, etc.) tem como objectivo que o aluno se 

recrie a si próprio, através da construção cognitiva ou através da 

desconstrução interpretativa e, noutras situações, através da 

reconstrução de memórias. Portanto, o objecto pode não ser o fim, mas 

um meio. Mesmo quando se trate de criar um objecto funcional, o 

processo construtivo de cognição acompanhado por um juízo estético 

tem como efeito uma transformação do eu do aluno.  

Palavras-chave: representar, reproduzir, criar, desenho, identidade. 

 

TEXTO  O que é o Desenho? Para quê o Desenho? São duas questões inerentes uma à 

outra. O desenho é um meio de comunicar e ao mesmo tempo de pensar a ou 

através da imagem. Mas essa definição não concretiza o que é especificamente o 

Desenho, pois também a pintura e outras formas de comunicação usando a 

imagem se compaginam na mesma, pode ter a mesma importância (tudo 

depende de quem opta pela mesma). 



Desenhar é uma construção gráfica da forma; desenhar significa aplicar uma 

determinada proporcionalidade, que pode ser irreal desde que antes o seu autor 

tenha adquirido consciência do que é e como representar a proporcionalidade. 

Já, por exemplo, na pintura e na fotografia o mecanismo cognitivo de aplicar a 

proporcionalidade apreendida anteriormente não é originário.  

O desenho, para além de representar uma proporcionalidade, representa o 

produto e, muitas vezes, o processo de um pensamento (como muitas outras 

linguagens). Para quem esteja interessado em definições, será mais sentido 

colocar a hipótese de definir o Desenho, sempre que se considere qual a 

tipologia de desenho a que nos referimos: o desenho técnico; o desenho de 

observação; etc. Da mesma forma que é muito mais viável definir arte 

conceptual, arte neoclássica, etc.; e é muito mais inadequado definir o conceito 

a Arte em geral, onde se incluam os diferentes tipos de arte. No caso desta 

análise, entende-se o desenho no contexto da representação do Eu através do 

Outro. O mesmo acontece com a interpretação da imagem: o observador 

interpreta-se interpretando a imagem; e, ao interpretar-se, representa-se como 

projecção de si.  

O que se quer colocar enfaticamente na nossa reflexão é importância que a 

criação artística e o desenho têm para o aluno, sempre que lhe proporcionemos a 

modalidade com que este consiga representar-se a si próprio (onde se inclui: o 

sentimento; o pensamento de introversão, crítico, de construção ou 

desconstrução; a consciência da sua autobiografia, etc.). Isto é, criar condições 

em que o aluno encontre o seu Elemento (Robinson, 2010); o que não é 

incompatível com a imposição uniforme de modos de criar. 

Quando sugerimos qualquer tipologia de produção (de um objecto, de uma 

mensagem visual, de uma reinterpretação da imagem, de uma projecção de um 

pensamento, etc.), temos como objectivo que o aluno se recrie a si próprio, 

através da construção cognitiva ou através da desconstrução interpretativa e, 

noutras situações, através da reconstrução de memórias. Portanto, o objecto 

pode não ser o fim, mas um meio; um meio activo, portanto, um meio que altere 

a consciência de si do aluno. Mesmo quando se trate de criar um objecto 

funcional, o processo construtivo de cognição, acompanhado por um juízo 

estético, tem como efeito uma transformação do eu do aluno. O oposto a este 

processo é a reprodução. O que não é o mesmo que desenho mimético, pois este 

exige um processo cognitivo sobre o autor do desenho. O que convém estarmos 



cientes é que qualquer estratégia de ensino onde se proporciona a situação de 

criação, ou nos aproximamos mais da reprodução ou da representação de si; 

tudo depende das nossas intenções e prioridades para a formação de um aluno: 

se queremos que ele saiba coisas ou que saiba o que ele próprio é.  

Aqui, a designação reprodução tem um alcance mais profundo. Entendo 

reprodução como um mecanismo com o qual o sujeito faz um produto que 

reproduz as intenções do Outro/externo e não do Eu/interno. Concretamente, o 

ensino das artes, de uma forma redutora, ensina os alunos a se pronunciarem 

sobre as obras de arte tendo como referência um conjunto de legados 

historiográficos dos quais não se podem desviar sob pena de reproduzirem 

asserções erradas. Neste caso, os alunos, ou as pessoas em geral, reproduzem, 

em vez de se produzirem a si próprios, representando através do discurso o 

produto do fenómeno dialéctico observador – objecto observado. Sempre que 

alguém representa algo que vê, mas fá-lo imprimindo a produção da alteração 

da sua consciência como resultado desse fenómeno, representa-se, e, assim, 

comunica algo de sua própria essência. Ora, a reprodução não transmite senão a 

epiderme da consciência: aquilo que é inócuo ou, simplesmente, a máscara, 

melhor dizendo, a persona do sujeito. A máscara oculta o verdadeiro eu, mas 

serve-nos para falar dele; porém, não é preciso eliminá-la, só é preciso 

realmente torná-la translúcida. A expressão artística é um meio de criarmos 

máscaras sobre os outros, o que implica retirarmos a nossa própria máscara sem 

o sabermos. Este fingimento de que estamos a falar do Outro, de que estamos a 

representar algo de externo, é na realidade uma maneira de falarmos do Eu e de 

representarmos algo de interno. Penso que é aí que se verifica o valor de um 

objecto de expressão artística. Isto é, tem valor quanto mais seja o resultado da 

modificação da consciência do eu; sempre que assim for, esse objecto 

representa algo de muito profundo do eu. 

Quando falamos de uma imagem, quando a interpretamos, tentamos falar de 

uma Outra Coisa, mas, na realidade, esta máscara conduz-nos directamente a 

nós próprios. Também a interpretação da representação dos Outros nos leva, 

portanto, a representarmo-nos a nós próprios. O fingimento da máscara permite 

ao sujeito, falar limpidamente de sentimentos profundos, sem (auto-)censuras, 

dado que tem como pretexto estar a representar algo de fictício. 

No ensino das artes visuais, somos remetidos à preparação dos alunos para sua 

preparação incipiente que os integre num ensino mais especializado, seja para o 



ensino secundário, seja para o ensino superior. O nosso desígnio será, presumo, 

prepará-los para serem eles próprios, para que encontrem/reforcem a sua 

identidade, condição em que resgatariam as suas verdadeiras competências de 

actores inovadores. Nesse sentido, não argumento que se promova um ensino 

eminentemente cognitivo nem eminentemente expressivo, mas sim um ensino 

verdadeiramente significativo. Caso contrário, provavelmente, os nossos alunos 

serão meros cidadãos reprodutores sem capacidade crítica.  

 

Concretizando, coloca-se a questão, neste primeiro desenho: por que este 

trabalho é desenho e não mera representação, sabendo nós que o Desenho é 

representação, mas há representações que não são desenho: desde a pintura ao 

teatro, por exemplo. Partamos da premissa de que este trabalho tem mais de 

representação lógico-dedutiva e algo de desenho interno, mas não algo de 

profundamente interno. Consideremos, pois, que a geometria aqui aplicada é 

lógico-dedutiva, mas que neste caso a sua construção foi guiada por intuições 

baseadas na forma, na proporção e na estética, apreendidas através da prática do 

desenho de observação. O processo de apreensão foi externo e extrínseco; a sua 

aplicação aconteceu enquanto desenho interno, uma vez que a sua utilização foi 

possível porque a consciência permitiu uma memorização e educação estética 

tácitas. Assim, este desenho representa um pensamento, mas não muito a 

essência de um eu.  

Desenho implica uma construção mental (não necessariamente um pensamento 

tornado visível) que se desenvolve antes e durante a elaboração do desenho. A 

diferença entre um desenho mais ou menos inovador faz-se pela profundidade 

da dita aprendizagem e pela exigente reflexão sobre o processo a partir do qual 

se concretiza a ideia num desenho, isto é, quando o seu processo requereu o 



trabalho sobre o eu. Sendo que essa aprendizagem, por sua vez, pode ser 

conduzida por diferentes vias, conforme as competências imanentes ao desenho 

que se querem investigar: fidelidade, volume, proporção, configuração, 

conceito; etc. Eis aqui onde a ambiguidade, no contexto do que expus, conquista 

a polémica de alguns autores.  

O desenho de uma criança de dois anos é um desenho? É normal ouvir as 

pessoas dizerem que aquele bebé fez um desenho, e menos usual dizer que fez 

uma pintura. Mas se essa criança não teve o tal percurso cognitivo, não fez um 

desenho, fez uma representação: nada mais importante para ela. Que lhe 

interessa a ela se é ou não desenho? Ela representa o seu pensamento e está 

convencida de que aquelas garatujas veiculam o seu pensamento. É aqui que 

começa a se justificar a necessidade de aprender a desenhar, pois, de contrário, 

convencemo-nos, como ela, de que a nossa mensagem comunica mas não passa 

de uma intenção que morre à nascença. Contudo, neste exemplo (e noutro casos, 

em vez de uma intercomunicação, por vezes acontece um acto 

intracomunicativo valioso só por si, como é o caso da garatuja da criança. Mas 

em termos de desenvolvimento de um pensamento, tanto para, por hipótese, o 

arquitecto (que tem de transmitir a ideia de uma forma com uma proporção 

identificável), como para um artista (que quer desenvolver um projecto), o 

desenho requer um processo prévio de consciencialização e de eficácia e 

eficiência de (inter)comunicação. Neste ponto reside o valor originário do 

desenho: o desenho vale enquanto meio de consciencialização e, posterior, 

respectiva comunicação. 

Nesta perspectiva, na criança de dois anos, o desenho será instintivo, na criança 

de cinco anos, tendo esta evoluído mais no sentido da consciência do mundo 

externo a si, o desenho passa a ser menos instintivo e mais intuitivo (falível pois 

a sua aprendizagem foi intuitiva sem haver uma aprendizagem deliberativa e 

cognitiva). Num adolescente de 15 anos, o desenho recai sobre a preocupação 

cognitiva, pois expõe-se bastante à bipolaridade certo/errado dos observadores; 

pelo que sua intuição poderá diminuir na medida em que o fluir das ideias está 

preso pelo medo de que os juízos externos rejeitem a sua expressão, dada a 

falibilidade de suas competências de representação. Já um adulto, que aprendeu 

a desenhar, estará em condições de se deixar conduzir pela intuição, sempre que 

esta seja o resultado de uma aprendizagem consolidada e que consiga que esta 

consolidação do processo cognitivo evolua através da intuição.  



Por outras palavras, a criança representa-se, essencialmente, para si. A criança 

de cinco anos representa-se menos para si e mais para os outros, tal é a 

necessidade de aprovação do poder que a rodeia, por isso, começa a querer 

representar algo que o outro reconheça, e a declinar a sua vontade de se 

representar, de representar o seu eu e respectivos afectos. O adolescente faz um 

esforço enorme para comunicar e oscila entre representar para o outro ou 

representar-se; a maioria das vezes, representa para o outro. O desenhador-autor 

dá um salto em relação a estas condições limitativas, mas antes procura a 

validação dos juízes-professores-críticos até ao ponto em que conquista a moral 

de poder comunicar-se, isto é, representar o eu no processo e/ou no desenho-

objecto. Numa palavra, representa o seu conhecimento profundo de si próprio, 

que só acontece opostamente á colocação da criança num plano de 

egocentrismo em que não distingue o seu eu do mundo que a rodeia.  

 

Finalizando, este desenho representa um pensamento lógico; foi realizado 

intuitivamente, pois não havia a necessidade da consciência do processo da sua 

elaboração/criação; representa uma parte do autor, pois é o reflexo de um 

pensamento. Mas, apesar de tudo isto, concebe-se como expressão sustentada 

num processo de Desenho Técnico. Não é concebível de acordo com uma ideia 

ontológica de desenho que se representa a si próprio como metáfora da essência 

do autor; entendendo-a no contexto da ontologia do ser e/ou do desenho, como 

procura do estudo do ser em si: as suas propriedades e modos por que se 

manifesta. 

Assim, o que se afere na avaliação de um aluno é, algumas vezes, a sua 

capacidade de se aproximar de normas consensuais de estética, cognição e 



expressão, tendo como referência um ideal de adulto. Mas, como veremos, nos 

próximos trabalhos, o que interessa é que o aluno com o pretexto da criação 

encontre o seu elemento. Se as esculturas que veremos não justificaram esse 

reencontro, simplesmente não foram eficazes, pelo que o professor terá que, 

com a sensibilidade humana desenvolvida, ou como diria Daniel Goleman 

(1997), com um maior grau de inteligência emocional, procurar outros trabalhos 

de outras naturezas através de outras estratégias proporcionar ao aluno a 

possibilidade de encontrar o seu eu: conciliar as normas externas impostas pelas 

convenções com as suas reais necessidades internas originárias do seu eu num 

estágio de afecto que em todos nós reside e só o temos que resgatar pela acção 

de criar.  

 

Maria Pinto, 9ºE. 

 

Ana Leite, 9ºA 



 

Rui Gabriel, 9ºA 

 

Mas nem só a criação artística permite ao sujeito representar-se. Como já referi, 

a publicidade, quando interpretada, desmonta alguns dos desejos que ela nos 

alimenta, tornando-nos mais livres dela e mais próximos do nosso eu. Pelo que, 

pedi aos alunos que criassem uma imagem publicitária em que a sexualidade um 

mecanismo de sedução de um comprador. Desta forma, o aluno ao traduzir as 

intenções da sua imagem representaria a sua concepção de sexualidade e a sua 

relação com a mesma. Os resultados foram mais difíceis, pois a adolescência a 

fase de definição da sexualidade ainda não muito clara para muitos. Mas tratou-

se de um exercício da procura de uma identidade no contexto cultural em que 

vivem. 

Quando coloquei os alunos perante o desafio de escolherem um poema e o 

ilustrarem, os resultados foram surpreendentes, pois a própria escolha já tinha 

implícito algo de espelho da sua própria alma, o seu eu, mais propriamente dito, 

os seus afectos mais profundos. O aluno com o seu poema representou-se e 

reforçou esta exteriorização com a respectiva ilustração. 

Todos estes trabalhos foram acompanhados de reflexões, querem fossem 

directas ou indirectas, sobre o pensamento anterior, durante ou posterior ao acto 



de criação. Isto, porque a consciência não se priva da intracomunicação, mesmo 

que o seu pretexto seja a intercomunicação com alguém externo. 

Este foi o meu propósito e este é o meu desígnio como professor: criar 

condições para que os alunos formem a sua identidade, saindo do conforto mais 

ou menso infantil, levando-os a se arrojarem na desconstrução de convenções 

que normalmente absorvem acriticamente da sociedade que os esmaga. 

 

Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues (1971) 
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TÍTULO A “gata borralheira” na escola do ensino primário do 
Estado Novo 

AUTORES Cristina Maria Gomes Henriques 

RESUMO A “gata borralheira” na escola do ensino primário do Estado Novo, trata-

se de um estudo sobre a disciplina de Desenho na escola do ensino elementar 

entre 1930 e1960, realizado no âmbito de uma dissertação de mestrado. Este 

mesmo estudo tem como principal objectivo entender qual a importância que 

o ensino do Desenho tinha na escola primária, aquando do regime totalitário 

do Estado Novo. Contudo, visa também compreender as funções que uma 

disciplina desta natureza tem na formação do aluno. 

Atendendo à prioridade que foi estabelecida na recolha e interpretação de 

vários documentos, o trabalho inicia-se com a definição de Desenho, como 

linguagem universal. Prossegue depois, com a elucidação do que se entende 

por “ser criativo” e com uma abordagem à temática do desenho livre, como 

uma forma de expressão mental da criança.  

Após, toda esta introdução (pouco aprofundada) inicia-se uma caracterização 

da escola do ensino primário do Estado Novo, após a qual, são analisados 

individualmente os três diplomas normativos que ditaram os programas da 

escola do ensino primário durante estas três décadas.  

Segue-se então o conclave nuclear deste estudo, o qual se inicia com uma 

abordagem do desenho, como educação dos sentidos, continuando com o 

estudo dos programas de Desenho de 1930 a 1960. É neste estudo dos 

programas de Desenho que assentam as respostas às questões iniciais lançadas 

aquando o início da investigação.  

Sucede-se o desenvolvimento da temática dos livros escolares da época, ou 

seja, o livro único, como instrumento de concordância, os manuais e 

cadernos relativos à disciplina de Desenho e uma alusão aos exames 

nacionais desta Disciplina.  

Por último, algumas conclusões resultantes da análise de todos os 

documentos (diplomas normativos, artigos de periódicos, estudos da época, 



manuais e cadernos escolares) são acompanhadas pela síntese de alguns 

testemunhos orais recolhidos junto de quatro professoras da escola do ensino 

primário da época em estudo.  

Quanto à metáfora que intitula este trabalho, é inspirada numa figura de 

estilo utilizada por Fernandes Carvalho num artigo publicado em 1941 num 

período bastante influente na altura, o boletim Escola Portuguesa, no qual o 

ensino do Desenho era equiparado a esta figura do imaginário infantil, a Gata 

Borralheira. 

  

TEXTO Com este estudo pretende-se essencialmente entender qual a função exercida 

pela disciplina de Desenho na Escola do Ensino Elementar do Estado Novo, 

durante o período de 1930 a 1960. Desenvolvido no âmbito do mestrado em 

Ciências da Educação, mais concretamente na área das políticas educativas, 

trata-se de uma análise que aborda o modo como a disciplina de Desenho foi 

sendo encarada em longo destas três décadas.  

Este trabalho está então dividido em quatro itens, iniciando-se com uma 

abordagem ao Desenho, como linguagem universal. Segue-se uma breve 

descrição do ensino elementar durante as três décadas a que se refere o 

estudo, com a análise dos três diplomas normativos que ditam os programas 

curriculares. O item seguinte diz respeito à temática nuclear do estudo, uma 

vez que descreve o modo como a disciplina de Desenho toma lugar (ou não) 

nos programas definidos nos diplomas normativos supracitados. Por ultimo, 

são também observados os Livros Escolares da época, bem como alguns 

exames, uma vez que são elementos significativamente importantes para 

entendermos o “lugar” do Desenho na escola do ensino primário do Estado 

Novo no final da década de trinta e inicio de quarenta.  

 

 

Desenho: uma linguagem universal 

 

“desenhar é muito simples: basta pôr a mão de acordo com a 
cabeça…Simplesmente difícil é discernir, entre os traços possíveis, 
aquele que convém à exacta expressão que queremos reproduzir – e, 



depois, colocá-lo no seu lugar próprio, com o mínimo possível de 
hesitações e o máximo de firmeza e precisão. Mas, no fundo, a 
definição é exacta. Seremos mais precisos, ainda se em vez de traços, 
dissermos que o desenho é formado por linhas – linhas que servem 
para exprimir o que desejamos” (Tomás, 1948). 

 

O desenho constitui uma linguagem universal de que nos podemos servir e, 

por isso, não deve ser ignorada. Embora limitado a exprimir as formas e o 

espaço, não deixa de ser um útil auxiliar da linguagem falada e escrita, que em 

certos casos pode substituir com grande vantagem.  

A arte de desenhar não é, no entanto, apenas um meio de expressão de valor 

universal e de raro poder de comunicação. Além do seu valor como 

instrumento técnico e da função utilitária que desempenha, possui ainda 

virtualidades educativas que se projectam em todas as actividades culturais. 

Melhora a aptidão de observação de formas, cores, proporções e distâncias; 

fortalece os poderes de acção no plano motor, para organizar os 

conhecimentos; colabora na substituição das intuições obscuras e vagas das 

coisas por outras de contornos mais nítidos e preciosos; aperfeiçoa o senso 

crítico, pela reedificação discriminativa do real. 

Logo após os primeiros tempos de vida e até atingir o estado adulto, a 

criança vive numa sociedade, que actua sobre ela de maneira decisiva. Tem, 

por isso, de saber traduzir todos os seus fenómenos internos, adaptando-se ao 

meio em que vive e reconhecendo ainda os sinais nele usados. A este 

conjunto de sinais de que nos servimos para exprimir o que pensamos e 

sentimos e comunicá-lo aos nossos semelhantes dá-se o nome genérico de 

linguagem. O desenho é em si mesmo um desenvolvimento e, tal como a 

linguagem oral, é uma criação contínua da criança, que, sempre que não está 

satisfeita com a expressão, muda-a, instigada pela crescente clareza das suas 

intuições.  

A criança manifesta, através desta forma de linguagem, o seu “eu”, 

transmitindo ideias e sentimentos próprios. À medida que cresce e se 

desenvolve mentalmente, mais se acentua a sua capacidade gráfica.  

Num artigo datado de 1948, o professor Domingos Tomás descrevia o 

desenho como “uma lição de constância, paciência, observação e probidade” 

durante a qual a criança deve ser habituada “a trabalhar segundo estas 



normas, e com o são desejo de reproduzir fiel e claramente aquilo que vê e 

que sente”.  

Coordenador de movimentos, inestimável colaborador na educação da 

vontade, componente substancial de investigação, particularmente no estudo 

psicanalítico, o desenho parece ser um elemento indispensável no plano 

educativo, é assim que o considera Rodolfo Abreu (1960), sendo esta opinião 

também partilhada por outros autores da época, como Beatriz Pais ou José 

Pereira. 

Sendo as actividades lúdicas predominantes nas primeiras idades, a existência 

do desenho é como que a linguagem, uma das expressões da actividade mental 

das crianças. Nelas o desenho é uma actividade que surge de uma forma 

espontânea, inicialmente em forma de rabiscos, evoluindo depois para 

desenhos mais complexos e elaborados. Deve, por isso, ser utilizado para as 

motivar para os conteúdos das lições, podendo ser assim resolvido um dos 

maiores problemas do ensino: fazer com que os alunos participem 

espontaneamente nas aulas.  

A expressão artística da criança deve ser considerada como um registo da sua 

personalidade, pelo que, ao favorecer este tipo de experiências, pode auxiliar 

o seu desenvolvimento.  

 

Os programas do Ensino Primário -1930/ 1960 

 

“Uma Escola ao serviço da nação. 

É este o modo como a encara Salazar, do mesmo modo que confirma o 
quão importante é para o movimento a que chama de ressurgimento 
nacional”(Adão, 1984, p.116).  

 

 

Ao fim de anos de incertezas, resultantes da primeira República, Salazar 

como conservador tradicional que era, edificaria um Estado que abominava 

todos e quaisquer ideais revolucionários. Era um homem de grande convicção 

para quem os direitos individuais não passavam de uma doutrina inventada 

pelos iluministas. Doutrina essa que era singularmente perigosa. 



Deste modo, fundindo as novas ideias do fascismo que chegava de Itália 

e da Alemanha com a doutrina social da Igreja, repudiava quaisquer 

movimentos liberais. O modelo de Estado que idealizava devia ser tão 

forte que não necessitasse de qualquer tipo de persuasão.  
Durante cerca de três décadas, o Estado Novo continuou e concluiu a obra 

iniciada pela ditadura militar, de reorganizar no geral o país, nomeadamente 

a sua reconstrução financeira, enfrentou e resolveu algumas questões que, 

particularmente, alguns países fizeram incidir sobre Portugal. Falamos dos 

problemas consequentes da Guerra de Espanha (1936/1939), as dificuldades 

resultantes da Segunda Grande Guerra (1939/1945), as questões problemáticas 

que se levantaram devido à expansão dos regimes democráticos pluralistas e 

as complicações face ao Ultramar português, substancialmente aumentadas 

nas décadas de 1950 e 1960.   

Para alguns simpatizantes do Movimento de 28 de Maio de 1926, a escola do 

ensino primário serviria como um bom meio de controlo, seria um local para  

“modelar” um número elevado de crianças que, muitas vezes, vagueavam, 

pilhavam e fugiam da polícia pelas ruas, tornando-se num perigo social. No 

entanto, pela mesma época, muitos outros defendiam a escola como meio de 

apoio à Revolução Nacional. Sendo esta opinião partilhada e defendida por 

Oliveira Salazar. “Deus, Pátria e Família” é o lema da escola nacionalista 

que, em meados da década de 1930, está praticamente instituída. É uma 

escola com orientações espiritualistas e cristãs, na qual o professor tem a 

função de conduzir os alunos para que estes se integrem no espírito do Estado 

Novo.  

Num discurso proferido em 1935, o então ministro da Instrução Pública, 

Manuel Tamagnini, afirmou ter um programa educativo bem definido para a 

escola elementar portuguesa, que a aliviaria dos conteúdos “dissipadores de 

inteligência”, declarando que ela seria protegida dos seus inimigos. Esta 

redução dos programas do ensino primário corresponde à orientação da 

corrente nacionalista, para quem uns simples rudimentos de leitura, de escrita 

e de cálculo são suficientes e para quem “o resto é acessório” (Adão, 

1984,p.114).  

Segundo Salvado Sampaio, um jornal de cariz pedagógico afirmava no início 

de 1930, que “a escola primária mais abandonada do mundo é a escola 

portuguesa. E verdade, verdade não temos muita fé que isto mude tão 

depressa” (1976, p.24).  



Neste trabalho, começamos por mencionar o Decreto-Lei nº 16 730 

publicado no ano de 1929, que deixa transparecer uma nítida intenção de 

transição entre a primeira República e o regime ditatorial imposto. Este 

documento é, parcialmente, substituído pelo Decreto nº 27 603, promulgado 

em 1937, no qual está claramente expresso o modo rígido como o Estado 

Novo tinha intenção de educar Portugal. Por último, volvidos 23 anos desde 

o diploma de 1929, o Decreto-Lei nº 42 994, saído em 1960, toma o 

propósito de remodelar o ensino da escola primária do Estado Novo.  

Em suma, são apenas três documentos que poderiam ser insignificativos não 

fossem tão díspares entre si, o que influenciou o decurso do ensino português 

na primeira fase do século XX. 

 

 

 

 

 

Os programas escolares de 1929 

O Decreto-Lei nº 16 730, de 13 de Abril de 1929, que estabelece os 

primeiros programas da Ditadura, refere a necessidade de estabelecer novas 

medidas no sentido de simplificar o ensino nacional. Estas orientações 

seriam aplicadas nas diversas classes da escola primária a partir do ano 

lectivo de 1929/1930. Considera-se assim o regime de quatro classes sendo 

que nos três primeiros anos, de escolaridade obrigatória, ensina-se o que na 

época era encarado como verdadeiramente elementar, ou seja, ler, escrever e 

contar correctamente. No último ano, 4ª classe, a escola ministrará um 

ensino complementar, fornecedor de “conhecimentos indispensáveis a todos 

aqueles que não possam continuar os seus estudos”77.  

As instruções pedagógicas inseridas neste diploma são as que melhor nos 

fazem entender esta relação Estado/Escola. Deste modo, as instruções 

difundidas no extenso programa da disciplina de História, propõem uma 

informação aos alunos sobre todo o percurso da nação portuguesa ao longo 

                                                        
77 Decreto nº 16730, de 13 de Abril de 1929. 



dos séculos, desde o Condado Portucalense até à instalação da ditadura 

militar.  

Também a disciplina de Moral é acompanhada pela Educação Cívica que está 

fortemente patente em todas as orientações curriculares. Trata-se duma 

disciplina onde os alunos tomam conhecimento da orgânica do Estado que os 

governa, dos seus deveres para com a família e para com a pátria, as 

principais virtudes face aos ideais do governo e da Igreja católica, que possui 

grande influência sobre o Estado Novo.  

O ano de 1936 assinala o momento de mudança na política educativa do 

Estado Novo. Tinha-se iniciado a construção “nacionalista da educação”, 

uma fase em que o Estado tenta a todo o custo impor-se tomando para isso 

determinadas medidas como a imposição do livro único ou a criação da 

Mocidade Portuguesa. É também neste ano que o Ministério da Instrução 

Pública deixa de ter esta denominação e passa a chamar-se Ministério da 

Educação Nacional. Esta é a fase mais “profunda” da política educativa do 

Estado Novo. A etapa que se estende até a pós-guerra caracteriza-se pela 

consolidação da ideologia salazarista e da catequização moral.  

 

 

Os programas escolares de 1937 

 

Chega, em 1937, ao ensino português uma significante mudança com a 

publicação do Decreto nº 27 603, de 20 de Março. Este documento é um dos 

reflexos de uma política de mudança que estava em marcha desde o início da 

década de trinta.  

Este novo documento que regulamenta os programas para o ensino primário 

obrigatório busca “formar a personalidade moral dos alunos e a subministrar-

lhes um grau elementar de cultura”. E para este duplo propósito se orientam 

os conteúdos de ensino, bem como todo o funcionamento escolar. Os 

professores deviam seguir determinadas indicações para as quais eram 

consideravelmente relevantes as lições do quotidiano, tal como aquelas 

extraídas da leitura de textos ditados por um poder centralizado. Frases como 

“os exemplos de virtude moral e cívica, de patriotismo e de trabalho, 

colhidos nas narrativas de história, nos monumentos (…) permitem 



intensificar, gradualmente a formação dos alunos e elevar (…) o ambiente 

cultural na escola”, ou ainda, “não deve causar exageradas preocupações o 

nível mental das crianças”, retratam muito bem como o professor estava 

limitado nas suas acções. 

Assim sendo, o documento é constituído pelos programas de Língua 

Materna, Aritmética, Trabalhos Manuais, Lavores Femininos e Educação 

Moral. Após a identificação de cada disciplina segue-se a descrição detalhada 

das actividades que seriam desenvolvidas em cada um dos anos (1ª, 2ª e 3ª 

classes). Salientamos aqui que quaisquer umas destas propostas são 

consideravelmente simples. E, por último, surge o item intitulado Instruções 

pedagógicas, no qual é feita uma análise aprofundada dos exercícios 

propostos para cada uma das disciplinas e o modo como devem ser 

desenvolvidos.  

Durante o decurso da década de trinta, é ainda notória uma dinâmica 

diferente da que vinha sendo desenvolvida até então, isto é, publicações 

como o boletim oficial Escola Portuguesa limitam-se muitas vezes a 

divulgar despachos governamentais, sem que se publique quaisquer temas que 

possam enriquecer o contexto escolar.  

Sumariamente, os programas publicados em 1937, que vigorarão até 1960, 

tinham características muito particulares, de tal modo que a representação da 

educação no período do Estado Novo ficou deveras ligada a esta fase, uma 

vez que o regime tentava impor-se através da escola, sendo o professor 

nomeadamente equiparado a um delineador de almas e de portugueses. 

 

 

Os programas escolares de 1960 

 

O diploma que regulamenta os programas em 1960, é o Decreto–Lei nº 42 

994 de 28 de Maio. Trata-se de um documento que pretende dar uma nova 

feição ao ensino primário em Portugal, desígnio esse que está aliás patente 

no texto, quando se refere aos programas anteriores nos seguintes termos:  

 

“Laborados em datas diferentes e fora de um esquema de conjunto, 



cedo se começou a notar a desarticulação que entre eles existe, 
resultante da diversidade de concepções a que obedeceram. Note-se 
ainda que, publicados há já mais de vinte anos, não podem 
corresponder à evolução da vida portuguesa e das técnicas 
pedagógicas no último quarto de século”78. 

 

 

Até então, o programa que vigorava para as 1ª, 2ª e 3ª classes 
mantinha-se o de 1937, uma vez que para a 4ª classe mantinha-se o 
plano de estudos de 1929. Notava-se uma enorme desconexão entre 
programas uma vez que tinham sido organizados em datas distintas e 
com propósitos diferentes. Além disso, com o passar dos anos estes 
diplomas não poderiam de modo algum responder à “evolução da 
vida portuguesa e das técnicas pedagógicas no último quarto de 
século”79.  

Assim, o Decreto-Lei nº 42 994, de 28 de Maio de 1960, determina 
que o ensino primário seja constituído por quatro classes, só 
terminando com a aprovação no exame final da última classe. A 
frequência do ensino primário é obrigatória para todas as crianças 
com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos.  

O número de disciplinas distribuídas pelas diferentes classes é 
considerável, ao contrário do que sucedia no diploma de 1937, no 
qual os programas eram notavelmente reduzidos. Os planos agora 
aprovados para as disciplinas são extensos e completos. A 
introdução de novas matérias como a Geometria, as Ciências 
Geográfico-Naturais, a Educação Física ou a Educação Musical 
afigura-se-nos importante para que os alunos concluam o ensino 
primário com uma vasta aquisição de conhecimentos nas mais 
variadas áreas. 

Coordenar e modernizar as matérias do ensino primário em 
Portugal, são as finalidades deste documento. Tarefa que é um 
pouco difícil de concretizar uma vez que se torna necessário e 
urgente transmitir nestes primeiros quatro anos de ensino 
conhecimentos fundamentais à maioria dos cidadãos que não 
continuam os estudos. Logo, a enorme aglomeração de conteúdos 
pode ser considerada psicopedagogicamente pouco correcta.  

No entanto, este plano de estudos continua a fomentar o culto do 
amor à Pátria e da obediência à doutrina cristã. Só assim podemos 
entender o extenso programa da disciplina de História Pátria, do 
qual constam o nome e os feitos de muitos portugueses, bem como 
relatos de feitos heróicos e o significado dos principais monumentos 
do Império. 

                                                        
78 Decreto-Lei nº42 994, de 28 de Maio de 1960. 
79  Idem. 



Sumariamente, podemos afirmar que estes programas estão bastante 
mais organizados e estruturados. E existem indicações mais 
concretas para serem seguidas pelos professores ao longo das 
classes.  

 

 

O Desenho na escola do ensino primário – 1930 / 1960 

 

 

“As lições de desenho deverão ser compostas por duas partes distintas: 
a observação e, logo após, a execução. Não há dúvidas que as vias 
principais que se oferecem ao espírito e que favorecem o seu 
desenvolvimento são a vista e a mão” (Pereira, 1935, p.133). 

 

 

   

Na escola, o desenho tem então uma função psicomotora, ou seja, é 

encarado como exercício da vista e da mão, exercício físico como que de 

trabalho mecânico se tratasse.  

A prática simultânea destas duas funções, embora podendo ser encarada  

como meio de obedecer a uma acção fisiológica, tem ainda como propósito 

realizar uma coordenação harmónica que, num aproveitamento mais 

perfeito, leva a uma educação de ordem mental; num sentimento completo 

das coisas, obtém-se uma melhor compreensão sobre a importância da 

exercitação e treino da mão, para que possa existir uma melhor articulação 

entre o que os indivíduos pensam e o modo como expressam esses 

sentimentos.  

À semelhança do que acontece com a linguagem oral, o desenho é um acto 

psíquico e fisiologicamente complexo, entrando nele, simultaneamente, 

faculdades anímicas e determinadas habilidades corporais. Desenhar será, 

pois, escrever. Para o fazer é necessário ver, compreender e coordenar, de 

maneira conveniente, certos movimentos dos músculos do braço, da mão e 

dos dedos.   



Em todos os casos de exercícios de desenho, uma prática constante contribui 

para um desenvolvimento natural da mente do indivíduo, bem como das suas 

aptidões manuais.  

 

 

O programa de Desenho, 1929 

 

No programa publicado em 13 de Abril de 1929, as propostas de actividades 

para a disciplina de Desenho distribuem-se de seguinte modo para a 1ª classe: 

a prática do desenho livre, a cópia de formas simples, perante objectos 

vulgares, fáceis de representar e a utilização dos lápis de cor. 

Sendo a primeira proposta, o desenho livre, trata-se de um desenho de 

expressão por meio do qual as crianças fazem registos do que sentem, do que 

as motiva e sobre as suas vivências. Com este tipo de trabalhos, os 

professores podem obter preciosas avaliações sobre o universo em que se 

inserem os seus alunos.  

Relativamente à cópia do natural, a partir de formas simples, trata-se de 

registos de observação directa de objectos rudimentares, como vasos ou 

bilhas. Nestes trabalhos, os alunos podem desenvolver a sua percepção da 

realidade. Aqui é evidente a inter-relação entre os sentidos da visão e do 

tacto. Ao observar atentamente um objecto que lhe é familiar, o aluno capta 

determinados pormenores que habitualmente não são evidentes. A percepção 

da realidade é tomada aquando da passagem de determinados traços para o 

papel, iniciando-se assim a tentativa de educar a mão, com o intuito de 

auxiliar o aluno noutros conteúdos programáticos. Este exercício requer uma 

total harmonia entre os dois sentidos anteriormente citados. 

Por último, o início do emprego do lápis de cor. Lembramos que este 

material riscador é de fácil manuseamento, sendo o grau de dificuldade 

mínimo. Porém, parece-nos importante o início do emprego da cor, uma vez 

que podem os alunos cultivar e desenvolver um pouco mais a sua educação 

estética. Na 2ª classe, as propostas são novamente o desenho livre, a cópia 

dos objectos de uso comum, mantendo-se ainda o emprego do lápis de cor. 

Surge uma nova proposta, o desenho de memória, no exercício do qual, os 

alunos poderão, contrariamente ao que acontece com o desenho de cópia, 



representar graficamente determinados objectos, ou temas, baseando-se nos 

aspectos, ou nos pormenores acumulados na sua memória. Este tipo de 

exercício, no qual a metodologia utilizada é a memorização, pode ser 

encarado como um precioso auxiliar de ensino, na medida em que os 

programas que regulamentam a escola do ensino primário do Estado Novo 

privilegiam um ensino onde os alunos devem utilizar a sua memória como 

um instrumento fundamental a fim de alcançar algum sucesso.  

Ao integrar a 3ª classe, as propostas para a disciplina de Desenho são 

ligeiramente diferentes, ou seja, o desenho livre deixa de existir. O desenho 

de memória surge acompanhado pelo desenho de ilustração e aparece o 

delineamento de traçados simples. Estes últimos resumem-se à representação 

de linhas paralelas e perpendiculares, bem como à construção de 

circunferências, sendo estes exercícios assistidos pela utilização correcta de 

determinados instrumentos de medição, como a régua, o esquadro e o 

compasso, naturalmente como prática para a geometria. 

O desenho de ilustração é muito utilizado como apoio a outras disciplinas, 

nomeadamente a Língua Materna, na qual deve ser frequente o professor 

solicitar aos alunos a ilustração de textos de carácter religioso, ou com uma 

forte componente patriótica, em que se fala de valores e atitudes defendidos 

pela moral e ideologia do Estado Novo, conforme os próprios programas 

referem. 

Ao favorecer o emprego de instrumentos de medição exactos, logo na 3ª 

classe, é incrementada nos alunos a noção de como as regras, a organização e 

a disciplina são fundamentais na execução de determinados trabalhos, uma 

vez que estes aspectos são importantes na execução de qualquer exercício 

desta natureza. Este tipo de actividade era mais pormenorizadamente 

explorado na disciplina de Geometria. Assim sendo, constatamos que o 

desenho é um colaborador indispensável para outras disciplinas.  

Para a 4ª classe o programa contempla o desenho simples de plantas e 

animais, a cópia de modelos a partir do natural (quando possível), a 

continuação do emprego do lápis de cor e o início do uso de tintas. 

Continuam os exercícios de desenho de memória e de ilustração e principia o 

uso do transferidor para a medição de ângulos.   

Devemos salientar que os diferentes tipos de desenho (ilustração, memória e 

cópia de objectos rudimentares) são sempre significativamente influenciados 

por temáticas que se adequam aos valores que o regime defendia. Estando 



estas orientadas de acordo com programa de Moral e Formação Cívica então 

em vigor. 

Relativamente à metodologia, os programas de 1929 aconselham que os 

alunos iniciem a escola primária com o desenho livre onde exprimem a sua 

personalidade, na qual é utilizado o método claramente intuitivo, ou seja, a 

“lição de coisas”, o método “americano” (Pereira, 1930, p.32). Este método 

adapta-se aos gostos espontaneamente manifestados pelo aluno, às suas 

tendências naturais e às suas faculdades intelectuais, num aproveitamento das 

tendências inatas da criança, que é um ser expansivo, e, por isso, tem 

necessidade de representar coisas que vê e de que ouve falar. Pode, assim, o 

professor constatar quais as suas influências directas.  

Para uma aula de desenho livre, recorda-se que o professor pode recorrer ao 

método defendido por Quénioux, isto é, uma vertente do método intuitivo, 

com o qual é permitido aos alunos desenhar o que querem, exigindo-lhes 

apenas que se façam entender através da linha de contorno. Este tipo de 

actividade só deverá ser proposto aos alunos até estes completarem oito 

anos.  

Outra proposta patente no programa de Desenho que estamos a analisar é a 

cópia do natural de formas simples, para as 1ª e 2ª classes, na qual pode ser 

utilizado o método também de cariz intuitivo, mas defendido por Liberty-

Tadd, que tem no entender dos autores do programa, elevado valor prático, 

uma vez que com ele é possível os alunos desenvolverem atitudes 

disciplinares, como as proporções, ou a simetria.  

A partir da 3ª classe é iniciada a utilização de diferentes instrumentos de 

medida. Com a régua, o esquadro, o compasso e o transferidor, na 4ª classe, o 

propósito da aula de Desenho consiste na representação de diversos tipos de 

linhas. É assim utilizado o método geométrico, o qual se limita à 

representação rígida e mecânica de traçados e figuras geométricas. Este é um 

método abstracto que consiste em trabalhar a representação de figuras 

geométricas, até que o aluno consiga uma sistematização mecânica das 

mesmas. Este método, conhecido também no programa como método cópia, 

volta a ser empregado com a proposta da cópia de modelos e do natural.  

Sucintamente, atendendo ao diploma analisado, podemos afirmar que não se 

define método único para o ensino da disciplina de Desenho, uma vez que a 

metodologia depende da actividade proposta. 



 

 

O programa de Desenho, 1937 

 

No diploma que regulamenta os programas de 1937, com data de 20 de 

Março, o Desenho ocupa um lugar secundário e de muito pouca relevância, 

uma vez que não é considerado uma disciplina autónoma. Aparece-nos com 

um carácter claramente transversal, na medida em que lhe é conferida alguma 

importância nos programas das outras disciplinas, mas não possui um 

programa próprio.  

Consta como uma ramificação da disciplina de Língua Materna onde é 

referido que a caligrafia é uma das áreas do desenho. Como tal, não se trata 

de desenho científico ou artístico, mas sim, de um complemento da escrita, 

estando registado apenas como se de uma indicação pedagógica se tratasse, 

como se pode verificar na frase que se segue: 

 

“Ensino de Desenho deve principalmente entender-se a direcção de 
uma tendência natural da criança, que ao professor incumbe 
despertar e valorizar. Para isso é preciso desenhar muito, como se 
escreve muito, dividindo igualmente o esforço pelos dois sistemas de 
expressão gráfica – o desenho e a escrita80. 

 

Ao considerarmos o desenho de letras e palavras como acto de caligrafar, 

podemos inferir que a caligrafia é uma fracção do desenho. Deve, portanto, a 

caligrafia ser desenvolvida nos níveis de ensino elementar com o principal 

intuito de desenvolver o sentido estético dos alunos, insurgindo-se face aos 

desleixos que denunciam grande falta de sensibilidade estética, tais como as 

excentricidades caligráficas, muitas vezes associadas a alguma irreverência, 

algo que não era muito aceitável na escola primária sob a tutela de um regime 

extremamente fechado. As principais características da perfeição caligráfica 

incrementada na escola elementar são a legibilidade, a simplicidade, a 

elegância e o desembaraço. A letra inclinada para a esquerda, devido à falta 

de algumas destas características e aos inconvenientes de ordem higiénica, 

não era tolerada na escola. 
                                                        
80 Decreto nº27 603, de 20 de Março de 1937. 



Quanto à metodologia que os docentes deviam adequar a este tipo de ensino, 

era aconselhado o uso do método caligráfico, no qual se incita os alunos a 

contornar numerosos grafismos, mecanizando o acto de escrever. O aluno 

passa a copiar o que muitas vezes não consegue entender; converte-se, por 

isso mesmo, num mero copista inconsciente, que mata todas as curiosidades 

do seu espírito.  

Não podemos deixar de referir, uma vez mais, que para a 4ª classe 

mantinham-se em vigor os programas publicados em 1929 o que tornava o 

ensino de Desenho deveras confuso e com uma acentuada mutação na 

passagem da 3ª para a 4ª classe de escolaridade. As orientações que 

constavam do documento de 1929 eram significativamente diferentes 

daquelas que foram anunciadas em 1937. 

Obviamente os alunos sentiam estas disparidades e para o comprovar 

podemos referir o problema que surgiu com os exames de Desenho em 1941, 

como nos relatam vários artigos publicados no boletim oficial Escola 
Portuguesa.  

“Crianças com uma tal falta de destreza para o desenho que é de 
todo impossível deixar de qualificar deficientemente a prova feita. 
O resultado do exame choca, (…) os mestres, que durante o ano 
desprezaram esta disciplina por suporem aquela disposição letra 
morta ou por desconhecerem que a capacidade para representar os 
objectos pelo seu desenho tem um grande valor utilitário e 
desempenha uma função educativa de maior alcance” 
(Carvalho,1941).  

 

Menciona-se ainda que se confunde a função sinérgica da criança das duas 

classes iniciais – para as quais o desenho não é ciência, nem arte, mas sim, 

um meio instantâneo e natural de expressar as suas visões da realidade, bem 

como das suas fantasias – com o trabalho metódico do aluno educado e 

concentrado que o professor tem de formar na escola “e que, tem de prestar 

as suas provas num exame simples mas revestido de seriedade, que os 

programas lhe impõem”(Carvalho, 1941). O mesmo autor continua, 

afirmando que o desenho pode ser ministrado como qualquer uma das outras 

matérias e que todas as crianças são passíveis de aprender mais ou menos 

saberes que os preparem para que possam representar através de traços aquilo 

que com a escrita não é conveniente. Fernandes de Carvalho escreve uma 

frase que demonstra com clareza o modo como a disciplina de Desenho 



estava a ser tratada, sob sujeição do Estado Novo. Diz ele: “O Desenho tem, 

de facto, sido a gata borralheira das nossas escolas ”.   

O desenho passava os três anos iniciais com o estatuto de “ajudante”, para 

na 4ª classe possuir um conjunto de conteúdos de que faziam parte os 

desenhos à vista, de memória e de ilustração, as actividades de pintura 

sugerida, e ainda os traçados geométricos. Tudo isto sem qualquer preparação 

anterior, dado que os alunos até ao final da 3ª classe deveriam utilizar o 

desenho para caligrafar correctamente e pouco mais. 

Basta apenas reflectir sobre os materiais utilizados para os traçados 

geométricos para entender que para os manusear é necessário algum treino 

prévio.  

Ao analisarmos com algum cuidado os exames da 4ª classe, constatamos que 

eram constituídos por três exercícios que exigem alguma preparação, ou seja, 

um dedicado ao desenho à vista, outro de carácter geométrico e um último 

que interligava a representação gráfica e a disciplina de Trabalhos Manuais. 

A preparação para um exame com estas características, era inexistente nos 

três primeiros anos iniciais, dado que o desenho tinha sido lançado para 

segundo plano. Contrariando o que se pensava, era necessária uma 

preparação prévia para que os alunos pudessem representar com o mínimo de 

exactidão o que lhes era solicitado no exame. Para desenhar um objecto, não 

basta olhar, é necessário “aprender a ver”. Do mesmo modo que, só 

conseguimos uma representação gráfica adequada, se conhecermos o nosso 

traço e para isso é necessário iniciar cedo o treino da “mão”, esse treino 

deve ser sistemático. Ao transitarem para a 4ª classe, os alunos viam-se 

confrontados com inúmeras propostas, para as quais era necessário possuir 

determinadas competências. Competências essas que deveriam ser 

gradualmente adquiridas e não num só ano lectivo. Falamos essencialmente 

do manuseamento de determinados instrumentos de medição, bem como 

alguns materiais riscadores que tinham sido banidos do ensino obrigatório. 

Também não devemos esquecer que não era só o programa de Desenho que 

surgia de novo no currículo. Existia uma autêntica “avalanche “ de novas 

propostas de outras disciplinas, o que colocava o Desenho numa posição 

muito frágil, uma vez que sendo uma disciplina secundária, nunca careceu de 

qualquer atenção, mantinha-se como disciplina periférica. Afinal o verbo 

“desenhar” nunca fez parte da tríade “ler, escrever e contar”. 



Com a preparação bastante deficiente para o exame de Desenho da quarta 

classe, os resultados no ano de 1941 foram significativamente medíocres, 

como se pode constatar num texto escrito por Fernandes de Carvalho e 

publicado a 23 de Janeiro do mesmo ano. 

“Aparecem crianças com uma tal falta de “destreza” para o desenho 
que é de todo impossível deixar de qualificar deficientemente a 
prova feita. O resultado do exame choca, depois, os mestres, que 
durante o ano desprezaram esta disciplina por suporem aquela 
disposição letra morta ou por desconhecerem que “a capacidade de 
representar os objectos pelo seu desenho tem um grande valor 
utilitário e desempenha uma função educativa de maior alcance” 
(Carvalho, 1941). 

 

 

As indicações pedagógicas do programa de Língua Materna referem também 

a importância da “finalidade educativa e utilitária” que o desenho possui, uma 

vez que presta um enorme auxílio às faculdades requeridas para a 

aprendizagem dos “preliminares de todas as profissões”. Tem uma forte 

influência no estímulo das actividades mentais e no desenvolvimento dos 

sentidos. Pode ainda suprir lacunas da linguagem escrita e falada, por meio da 

ilustração de exercícios escritos, cópia do natural ou actividade espontânea, 

proporcionando uma significativa ajuda na interpretação da psicologia 

infantil e, consequentemente, facilitando a educação moral e estética. 

Podemos então concluir que o desenho pode ser um complemento da escrita 

e um precioso instrumento para melhor entender os alunos, bem como os 

contextos em que se movimentam. Para retirar o máximo de rentabilidade 

deste recurso devem os professores ter alguma preparação na área da 

psicologia infantil.  

Façamos agora uma concisa reflexão sobre os materiais empregados pelos 

alunos segundo os diplomas de 1929 e de 1937. 

O Decreto nº 16 730, de 13 de Abril de 1929, sugeria a utilização do lápis de 

carvão, dos lápis de cor, de vários instrumentos de medição (régua, 

compasso, esquadro e transferidor) e de utilização de tinta, sempre sobre um 

suporte de papel liso e limpo, sendo o uso destes materiais feito de modo 

progressivo. Com os programas consignados no Decreto nº 27 603, de 20 de 

Março de 1937, deixa de existir qualquer referência relativamente aos tipos 

de materiais susceptíveis de serem utilizados, porém, atendendo às propostas 



de actividades que constam do documento, deduzimos que continua a ser 

defendida a utilização de papel limpo. Não sabemos se liso, mas observando o 

tipo de exercícios propostos inferimos que o papel deve ser pautado. 

Quanto aos materiais riscadores, além desta questão ser omissa no programa, 

depreendemos que se limitam aos lápis de carvão e ao uso da tinta. Neste 

aspecto, mais uma vez, notamos que neste período, defendia-se um ensino 

que, ao contrário do que hoje nos é familiar, não visava novas experiências, 

novos conhecimentos. Contudo, relembramos que a proposta para a 4º classe 

foi alterada, ou seja, era introduzida nas aulas uma panóplia maior de 

materiais, que dificultava claramente o dia-a-dia dos alunos.  

Talvez por tudo isto, a partir de 1941, começam a ser publicados no boletim 

oficial Escola Portuguesa alguns artigos, nos quais constam algumas 

orientações sobre o ensino do Desenho nas classes iniciais. Uma dessas 

referências diz respeito às aprendizagens durante a 4ª classe, quando devem 

limitar-se quase exclusivamente ao desenho livre. A partir da 2ª classe 

sugere-se o desenho de objectos, com prévia explicação da maneira como 

devem ver os contornos. Ou seja, a representação que é sugerida ao aluno é 

linear e simples, como que da silhueta se tratasse. Estas propostas de 

exercícios devem-se ao facto dos alunos possuírem uma maior destreza e 

coordenação de movimentos, maior poder de observação e até mais 

confiança em si mesmos. 

Em síntese, no diploma de 1937, o Desenho é praticamente inexistente. 

Trata-se de uma disciplina que não pode ser considerada como autónoma, 

está consignada a auxiliar as outras, em particular, a Língua Materna, por 

meio da caligrafia, a qual não é mais do que um ramo do desenho. Caligrafar 

não é mais do que desenhar letras. O programa de Desenho como disciplina 

independente é inexistente, uma vez que este encontra-se fraccionado e 

camuflado pelos diferentes programas das outras disciplinas, apreciadas como 

verdadeiramente relevantes para que os alunos pudessem aprender a ler, a 

escrever e a contar.    

 

 

O programa de Desenho, 1960 

 



Com a publicação dos programas de 1960, em 28 de Maio, e ao contrário dos 

diplomas anteriores, que tendiam a renovar simplificando e suprimindo 

determinados conteúdos e disciplinas, este texto volta a atribuir ao Desenho 

o título de disciplina autónoma, que volta a deter um programa próprio. 

Começavam a estar assim reunidas todas as condições para encarar e 

reconhecer a importância do desenho no percurso escolar dos alunos na 

escola primária do Estado Novo. O seu programa surge agora dividido em 

dois blocos, ou seja, existe um programa que orienta as 1ª e 2ª classes e outro 

para as 3ª e 4ª classes. Os conteúdos abordados são em ambos os casos o 

desenho e a pintura. As actividades recomendadas para os dois anos iniciais 

são o desenho e a pintura de expressão livre (com a possibilidade de explorar 

diversos materiais, cores e mancha), com os quais o professor pode tomar 

um melhor conhecimento psicológico dos seus alunos. Seguem-se as 

actividades gráficas, como o desenho de ilustração, de imaginação e de 

contorno, sendo esta última proposta considerada um excelente exercício 

que possibilita guiar os alunos face às dificuldades de caligrafia. Por último, 

são também propostas as actividades de pintura sugerida, ou seja, pintura 

dentro dos contornos pois o intento era desenvolver os alunos em termos de 

destreza manual. Relativamente às propostas para a 3ª e 4ª classes, é apenas 

referido que os professores deverão exigir uma maior perfeição ao nível dos 

conteúdos, que se mantêm inalterados. Porém, ao lermos as instruções 

didácticas, verificamos que o desenho é ainda considerado um auxiliar de 

todas as outras disciplinas. Funciona como um excelente meio de expressão, 

podendo oferecer um conhecimento psicológico dos seus educandos. 

Numa fase inicial, não devem ser propostas quaisquer temáticas, ou seja, os 

alunos ilustrarão com total liberdade para que possam combater alguma 

timidez que os possa caracterizar inicialmente. Sendo o desenho livre 

composto pelo desenho de ilustração e de imaginação, em ambas estas 

modalidades, as crianças podem exprimir o que aprendem, o que as rodeia, 

elegendo-se sempre os valores que se adequam ao Estado Novo. Exemplo 

disso são as inúmeras ilustrações feitas pelos alunos que tinham como temas 

a religião (desenhavam igrejas, a cruz de Cristo), ou os símbolos patrióticos ( 

a bandeira, os feitos heróicos dos portugueses). Recomendava o programa 

que, quando os desenhos dos alunos não correspondessem ao que estava 

estabelecido, o professor deveria corrigir. Ou seja, as crianças não estavam 

possibilitadas de dar livre curso à sua imaginação. 

Para mais, com estes dois tipos de desenho, podem os professores conhecer e 



corrigir os seus alunos, não só em relação ao modo como devem pensar, 

reflectindo sobre a sociedade em que se inserem, como em relação à maneira 

como devem estar sentados na sala de aula, qual a posição correcta do corpo 

face à folha de papel, lembrando sempre aos alunos que devem evitar a 

rigidez do traçado que dificulta muitas vezes a limpeza dos trabalhos. 

Porém, não se esquece que o desenho de contorno é considerado muito 

vantajoso, uma vez que permite o desenvolvimento de uma boa destreza 

manual. Parece-nos bastante óbvio que começam a surgir propostas que se 

adequam ao método intuitivo–activo que tão defendido é em alguns textos da 

época. No entanto, quaisquer que fossem as metodologias, as actividades 

jamais dispensariam a supervisão atenta dos professores. Professores estes 

que nem sempre estavam muito à vontade para leccionar a disciplina, 

reflectindo uma deficiente formação que lhes era ministrada desde meados da 

década de trinta. Por isso, eram frequentes os cursos de aperfeiçoamento do 

ensino do Desenho, habitualmente ministrados nas sedes de concelho, 

especialmente a partir da década de quarenta. Foi também nesta década que 

surgiram os novos cursos de formação de professores das escolas do 

Magistério Primário, dos quais já faziam parte cadeiras de didáctica específica 

de cada disciplina, além da formação em psicologia e pedagogia.  

Outra reflexão que não podemos deixar de fazer é sobre os materiais 

propostos neste diploma de 1960. São susceptíveis de ser usados não só os 

tradicionais lápis de carvão e o papel limpo e liso, como também um amplo 

leque de novas propostas, desde os lápis de cor e o giz, a diferentes tipos de 

tintas e sobre variados suportes. Ou seja, o desenho e a pintura de expressão 

livre, propostos para as duas primeiras classes, apresentam-se agora com a 

possibilidade de explorar diferentes tipos de materiais.  

Como já referimos, esta última reforma do programa de Desenho reflecte 

uma alteração no seu ensino em Portugal, o que é claramente apoiado por 

diversas personalidades reconhecidas da época ligadas à área artística, como 

os professores Calvet de Magalhães ou Eurico Gonçalves. E salientamos uma 

série de estudos publicados no boletim Escola Portuguesa que exploravam 

questões ligadas ao desenho na escola primária e nos quais são expostas ideias 

sobre o modo como deviam ser ministradas e encaradas estas aulas. 

Livros escolares 



Atendendo às características do regime político que vigorava em Portugal, 

bem como a natureza dos programas, desde logo deduzimos, que sendo o 

Desenho uma disciplina “periférica” na escola do ensino primário, ou seja, de 

pouca relevância face a outras consideradas nucleares como a Língua 

Portuguesa ou a Aritmética, a presença do Desenho neste tipo de livros seria 

pouco significativa. Contribuindo e fortalecendo esta inferência estava a 

implementação do livro único nas escolas.  

Após uma leitura atenta de um artigo publicado no boletim Escola 

Portuguesa, verificámos que este tema poderia ser um pouco mais 

significativo do que inicialmente julgámos. Trata-se de um artigo datado 

também de 1941, no qual Fernando de Carvalho escreve o seguinte: “a prova 

de Desenho, como refere o Sr. Dr. Oliveira Guimarães, continua a ser aquela 

em que os candidatos ao exame de admissão aos liceus se mostram mais 

deficientemente habilitados”. E continua: 

 

 

“Aparecem crianças com uma tal falta de “destreza” para o desenho 
que é de todo impossível deixar de qualificar deficientemente a 
prova feita. O resultado do exame choca, depois, os mestres que 
durante o ano desprezaram esta disciplina por suporem aquela 
disposição letra morta ou por desconhecerem que “a capacidade 
para representar os objectos pelo seu desenho tem um grande valor 
utilitário e desempenha uma função educativa do maior 
alcance.”(…) O ensino do Desenho tem, de facto, sido a gata 
borralheira das nossas escolas, ou não se importando os mestres que 
os seus alunos desenhem, ou não os guiando no desenvolvimento 
desta aptidão” (Carvalho, 1941).  

 

 

 

Com a descoberta deste artigo surge a necessidade indispensável de 

compreender a relação entre os programas do ensino do Desenho, os 

instrumentos auxiliares desse ensino e as provas públicas prestadas pelos 

alunos, nas quais eram evidentes a existência de lacunas no modo como esta 

disciplina era encarada pelos agentes da escola primária do Estado Novo.  

Iniciaremos então este capítulo com uma reflexão sobre o ensino do 

Desenho numa perspectiva de dois intervenientes directos, não deixando, no 



entanto, de referir a importância da imprensa da época para que melhor nos 

possamos inteirar desta questão.  

Fernandes de Carvalho, adjunto do Director do Distrito Escolar de Vila Real, 

afirma ainda que muitos professores, influenciados por teorias simplistas, 

inferem que basta deixar a criança desenhar livremente o que entendem, para 

que a arte possa emergir. Ou seja, o desenho não se ensina: aprende-se. 

 

“Deste modo, confunde-se o desenho das duas classes iniciais, onde 
esta disciplina é considerada um meio natural, uma forma imediata 
de expressão de ideias ou sentimentos, com o desenho metódico 
desenvolvido pela criança disciplinada e atenta que o professor tem 
de moldar na escola e que tem de prestar as suas provas num exame” 
(Carvalho, 1941). 

 

 

O mesmo autor adianta ainda que é um enorme erro abandonar a criança 

“aos seus desenhos livres, apenas entregue à sua fantasia, aproveitando-se-

lhe as tendências inatas, de modo algum devemos contestar que mais tarde 

seja preciso aplicar-se um método mais rigoroso e que exija ao aluno uma 

disciplina mental um pouco mais rígida”. 

Com uma leitura atenta dos programas da formação de professores, 

depreendemos que existia um bom desenvolvimento ao nível das diferentes 

metodologias, das quais a didáctica do Desenho fazia parte. Contudo, as 

directrizes pedagógicas eram limitadas, uma vez que os professores 

aprendiam a desenhar, não aprendiam a ensinar a desenhar.   

No que concerne aos alunos; a questão era bem diferente, uma vez que estes 

dispunham de um instrumento de ensino, o livro único, que era 

significativamente orientador. Como seria então a preparação para o 

exame?  

Para que nos possamos melhor inteirar desta questão, olharemos num último 

momento para o exame, ou seja, que tipo de exercícios este continha. Só 

assim poderemos perceber o “choque” provocado pelos precários resultados.   

 

O Livro Único 



 

O Decreto nº 27 279, de 24 de Novembro de 1936, que reorganiza o ensino 

primário estabelece o livro único para cada classe. Segundo o Decreto nº 

27882, de 21 de Julho de 1937, esta medida é fundamentada do seguinte 

modo: o livro único pretende pôr fim a uma anarquia pedagógica do 

liberalismo (no diploma equiparado ao demónio), que permitia cada autor, 

algumas vezes desconhecido, proclamar a sua verdade sobre as conveniências 

da acção formativa elementar e até relativamente aos domínios da unidade 

moral da nação, que era irrefutável. Assim é reorganizado o ensino primário 

em Portugal.  

Este tipo de livro, único, compreende as matérias de todas as disciplinas de 

cada classe e sendo a sua publicação da responsabilidade do Ministério da 

Educação Nacional, facilmente chegamos “à propaganda do estado dentro 

dos próprios manuais escolares: o povo é a “criança”, a ser educada, e a 

criança do povo é o barro que será necessário moldar…”, como refere Irene 

Fialho (1993, p.54). 

O livro único não é senão uma colectânea de textos em que qualquer época 

ou circunstância espelha dois tipos de ideologia: a ideologia da época em que 

os textos nele abarcados foram produzidos e a ideologia da época em que o 

manual é divulgado. Como cada um dos manuais não se confina a uma época 

literária, a um género, a um pensamento, a uma escola ou a um autor, não 

devemos procurar nele um texto com linhas bem definidas, mas sim, um 

imenso trabalho de recorte e colagem de textos.  

O uso do livro único passou a ser obrigatório durante a vigência do ministro 

António Faria Carneiro Pacheco, primeiro na pasta da Instrução Pública 

depois, e em consequência da reforma educativa por ele executada, na pasta 

da Educação Nacional. Ou seja, o livro único não devia a sua designação 

apenas ao facto de ser um único livro, feito para satisfazer determinados 

requisitos pedagógicos e didácticos que o regime entendia como obrigatórios 

e imprescindíveis, mas também por ser um livro que deveria, nele apenas, 

conter a matéria de várias disciplinas que permitissem ao aluno aprender a 

ler, a escrever, a contar e a possuir conhecimentos de história e geografia de 

Portugal e das suas colónias e a ter certas noções de moral e higiene, 

descritas na disciplina de Moral e de Educação Cívica. 

Quanto ao ensino do Desenho, não existe neste livro único qualquer 

referência a esta disciplina. O único factor comum entre este livro e a 



disciplina de Desenho está, talvez, na ilustração que seria útil aos professores 

que eram aconselhados a reproduzir essas mesmas ilustrações no quadro da 

sala. Sendo os temas muito diversos, como por exemplo, a bandeira nacional, 

a fauna e a flora, a Mocidade Portuguesa, a família ideal (à imagem do 

governo) e símbolos religiosos, como Nª Sª de Fátima ou os pastorinhos. As 

ilustrações de carácter religioso não se confinam apenas ao capítulo da 

Doutrina Cristã. Uma particularidade que nos despertou a atenção foi o facto 

do capítulo da Aritmética iniciar com algumas ilustrações que elucidavam os 

alunos sobre o método de fazer alguns materiais didácticos com botões ou até 

simples rolhas de cortiça. Também aqui se mantêm as ilustrações de crianças 

felizes vestidas com o uniforme dos “Lusitos” ou até de famílias felizes, 

como a de um pescador que, sentada na areia da praia, come uma sopa 

(servida pela mãe) e que se apresenta bem divertida. 

As contracapas deste livro são ilustradas com cenas representativas de 

actividades que eram destinadas às meninas como a costura, a cozinha, a 

limpeza, a responsabilidade face aos irmãos mais novos, bem como aquelas 

apropriadas para os meninos, como a carpintaria, a jardinagem, a pintura ou 

a pesca.  

Outra característica que podemos destacar na ilustração do livro único é a 

capa, que na primeira edição, em 1941, era composta pela imagem de duas 

crianças, um menino e uma menina, devidamente vestidos com o uniforme 

da Mocidade Portuguesa, que aclamam a bandeira nacional com a uma 

saudação romana. Esta ilustração de fundo vermelho, foi posteriormente 

substituída pela imagem de um menino e uma menina lendo atentamente um 

livro, sobre um fundo amarelo. Porém as ilustrações no interior do livro 

mantêm-se, permanecendo inclusivamente as imagens dos “Lusitos” a fazer 

saudações de modo romano. 

A primeira publicação do livro único para a 2ª classe foi feita em 1944. Ao 

contrário do livro publicado em 1941, este já não apresentava tantas 

conotações com o regime militarista. Nele podemos encontrar a disciplina de 

Educação Moral e Cívica inserida nos textos de leitura diária, um capítulo 

dedicado à Educação Religiosa e um capítulo dedicado à Aritmética. 

Graficamente, as suas ilustrações são mais ao gosto das artes decorativas 

populares que eram então muito apreciadas. Contudo, continua a dominar a 

inculcação do conceito de nacionalismo.  

Resta-nos abordar o livro único da 3ª classe publicado em 1951. Nos textos 

referentes ao nacionalismo encontramos neste manual um certo retrocesso, 



com a introdução de retratos do Presidente e do chefe de Estado – Salazar e 

Craveiro Lopes ou retrocesso que reflecte a situação política portuguesa. 

Porém, o livro segue os moldes populares e ruralistas dos anteriores, sem, no 

entanto, fazer referência à disciplina de Aritmética. 

Assim, as ilustrações caracterizam-se pela falta de criatividade, bem como 

pela falta de inovação, não existindo quaisquer referências às questões que 

assinalavam o quotidiano para além das fronteiras do Império português. 

Sendo este império também representado de um modo muito simplista, sem 

que transpareça a sua verdadeira realidade quotidiana. 

 

Exames 

  

“Pelas semelhanças existentes entre o exame e o julgamento, há quem 
requeira para a sala dos exames a mesma gravidade em que decorre a 
vida do tribunal. Na sala dos exames, porém, não há criminosos. O 
julgamento do saber das crianças não deve fazer-se sob o peso de 
consciências premidas pelo remorso, mas num ambiente salutar, que 
lhes estimule as energias, decuplique o rendimento do trabalho e 
assegure ao máximo a consecução do triunfo” (sem autor, Escola 
Portuguesa,de 26 de Junho de 1941). 

 

O exame merece do aluno a consideração devida ao que pode fechar ou abrir 

as portas do futuro, e do examinador a isenção de tudo o que seja 

mediocremente pessoal, da menor sombra de paixão que lhe perturbe a 

capacidade do juízo correcto e confunda a hierarquia dos resultados. 

Após entendermos toda a importância e rectidão que rodeavam os exames, 

passamos a analisar as questões que foram levantadas face aos exames de 

Desenho de 1941. Para melhor nos inteirarmos de toda esta questão 

baseamo-nos no artigo “Considerações sobre o ensino do desenho na escola 

primária” dividido em três partes e publicado por três semanas consecutivas 

no boletim Escola Portuguesa. Trata-se de um extenso artigo escrito por J.J. 

Oliveira Guimarães, à data director do Instituto de Orientação Profissional.  

O artigo a que nos referimos surge como consequência dos medíocres 

resultados de exame de Desenho, bem como a algumas referências pouco 



lisonjeiras acerca do ensino de Desenho na escola primária, no relatório dos 

mesmos exames.  

O ensino do Desenho é assim visto pelos examinadores como uma disciplina 

para a qual os professores apenas preparam os alunos nas vésperas do exame, 

fazendo alguns desenhos esquemáticos de objectos familiares. Alguns dos júris 

de exames não chegaram a classificar as provas de Desenho uma vez que esta 

tarefa seria inútil e até prejudicial. Deste modo, todas as provas foram 

reputadas de suficiente.  

Face a toda esta situação, não convinha dar a esta atitude foros de 

legitimidade e, consequentemente, uma de duas resoluções haveria de ser 

tomada: ou propor, a quem de direito, a eliminação da prova do plano do 

exame, como em vários relatórios se sugeriu, ou dar-lhe feição selectiva 

semelhante à que todas as outras provas possuíam.  

A primeira das soluções não era aceitável, uma vez que o desenho constitui 

uma linguagem universal que não deve ser ignorada. Eliminar a prova, que 

representava a iniciação desta forma de aprendizagem seria, segundo J.J. 

Oliveira Guimarães “inteiramente absurdo”, sugerindo: 

 

“Sendo assim, em alternativa deveria ser estudado um processo 
prático “capaz de obtemperar, com alguma justeza, à necessidade de 
valorizar a prova com aceitáveis poderes de selecção e de contribuir 
ao mesmo tempo para a ulterior reforma de costumes didácticos 
menos desejáveis” (Guimarães, 1941). 

 

O problema escolar, relativamente à disciplina de Desenho, que os exames 

colocaram em foco, não poderia ficar inteiramente resolvido pela simples 

observação de um processo que visava apreciar com uniformidade e justeza 

os resultados da acção docente e da reacção discente nesta matéria de estudo 

no ensino primário. Para que o resultado desejado fosse alcançado era 

importante introduzir no processo um outro factor, a preparação dos agentes 

de ensino. Estes, uma vez munidos de uma preparação adequada, poderiam 

proporcionar, em boa forma didáctica, a direcção e o estímulo que são 

inteiramente indispensáveis para que se possa tirar algum proveito das 

disposições que todas as crianças possuem, face à disciplina de Desenho. 

Esta questão está patente no relatório dos exames de admissão, onde se pode 

ler o seguinte  



 

“consta de numerosos relatórios (…) que os alunos: continuam a 
apresentar-se nesta prova (a de desenho) por uma forma que apenas 
pode ser qualificada de lastimosa, e o facto, pelas perniciosas 
consequências que provoca, merecer ser considerado com 
especialíssima atenção na anunciada reconstrução da escola do 
Magistério Primário, sob pena de não ser susceptível de completo 
remédio” (Guimarães, 1941). 

 

Embora muito genérica, esta afirmação envolvia uma imputação clara a 

precisa, porque dava a entender que era sobretudo a uma didáctica viciosa, a 

uma direcção insuficiente da aprendizagem do desenho na escola primária, 

que deveriam ser atribuídas as responsabilidades da situação discente, que o 

relatório anteriormente referido qualificou de lamentável.  

Seria difícil dizer sobre o problema alguma coisa que do ponto de vista da 

teoria didáctica, fosse inteiramente nova. Na perspectiva de J.J. Oliveira 

Guimarães os 

 

“planos de ensino, assim como os nossos programas são, em geral, 
excelentes. A sua execução é que, também em regra, fica muito 
aquém da previsão legal”. O mesmo autor acrescenta ainda que “o 
legislador esquece-se de projectar o esboço da estrutura que 
engendrou no plano de experiência cotidioana e não raras vezes 
acontece, por isso, que no novo maquinismo, ora se introduzem 
rodas já gastas ou acomodadas a jeitos motrizes de impossível 
adaptação, ora não prevêem todas as engrenagens necessárias para 
pôr o aparato em bom funcionamento” (Guimarães,1941).  

 

 

Se, de facto, consultarmos os planos e os programas das Escolas do 

Magistério Primário que vigoravam à época, imediatamente constatamos que 

a preparação do professorado primário para a direcção da aprendizagem 

neste sector do ensino elementar estava mais do que suficientemente 

garantida. Além do ensino da modelação, o programa abrangia ainda o dos 

desenhos geométrico, decorativo, topográfico e cartográfico, da figura 

humana e dos animais, tanto no papel como no quadro negro, e incluía, 

finalmente, o estudo da didáctica do ensino nas escolas primárias e a 

respectiva prática no ano final de estágio. Assim sendo, inferimos que a 



estrutura deste programa é aparentemente completa. Porém, a carga horária 

a ela destinada era de duas horas semanais, nos dois anos iniciais, o que nos 

parece bastante escassa. 

Se consultarmos o programa do ensino primário elementar, também 

podemos reconhecer que a previsão legal do ensino do Desenho foi 

concebida de forma didáctica aceitável, embora muito discutível, iniciando-se 

logo na primeira classe pelo desenho livre, prosseguindo pela cópia do 

natural de objectos de uso comum de formas simples, depois pelos desenhos 

de memória e de ilustração, a seguir, pelo desenho de plantas e animais e, 

finalmente, pelo desenho geométrico em termos limitados.  

Face a isto, é de reconhecer que a previsão legal, quer na parte referente à 

formação profissional do professor, quer no que diz respeito à aprendizagem 

dos alunos, não é passível de qualquer responsabilidade nas graves deficiências 

acusadas na preparação dos candidatos ao exame.  

A prova de Desenho dos exames de admissão consiste, segundo a respectiva 

disposição legal, “no desenho do natural de objectos de uso comum, de 

formas pouco complicadas”.  

Esta exigência não se contém no programa da 4ª classe primária, nem no da 

3ª classe, mas está taxativamente consignada no programa da 2ª classe, que 

reza assim:   “Cópia do natural de objectos de uso comum, de 

formas simples”.   

Então, porque no final dos quatro anos de ensino primário, os alunos se 

mostravam nitidamente incapacitados em perícia técnica que deveria ser 

reconhecida na passagem da segunda para a terceira classe.  

São muito numerosas e vão desde a inabilidade dos alunos para aprender até à 

inabilidade dos mestres para ensinar, passando até, por vezes, pela escassez 

da materiais para exemplificação e de execução, vistos aos olhos do Estado 

português como incomportáveis.  

J.J. Oliveira Guimarães, vai mais longe nas suas afirmações ao referir:  

 

“O que, na verdade, tem mais poderosamente contribuído para o 
desinteresse pelo ensino racional e produtivo do desenho na escola é 
a falta de ambiência cultural que o estimule e oriente com a 
necessária eficiência.  



A sua pobreza revela-se imediatamente pela escassez, em quantidade 
e qualidade, da literatura didáctica correspondente a este ramo de 
actividade escolar.  

Posta de banda uma ou outra monografia de simples exposição 
abstracta dos novos métodos de ensino, um ou outro trabalho de 
tradução, paráfrase ou compendiação de obras estrangeiras, pouco 
ou nada se tem publicado em forma construtiva, que proporcione 
com a conveniente ilustração gráfica, por maneira metódica, as 
directrizes docentes capazes de habilitar os nossos professores a 
tirar partido da marcha evolutiva das aptidões infantis para a 
representação gráfica das coisas, em termos de formação técnica e 
educativa de algum valor.  

As próprias manifestações culturais, em que as actividades gráficas 
da infância têm larga representação, realizam-se geralmente entre 
nós com aspectos que talvez mais contribuam para desvirtuar do que 
para corrigir e aperfeiçoar os processos de aprendizagem, que 
deveriam ser empregados de acordo com os modernos métodos do 
ensino do desenho” (Guimarães, 1941). 

As afirmações de Oliveira Guimarães são bem claras e elucidativas, 
não só em relação à pouca informação que existia face ao modo 
como a disciplina deveria ser ministrada, bem como critica o modo 
como anualmente eram expostos os trabalhos dos alunos                    

Manuais de Desenho 

Outro aspecto que não queremos deixar de indicar são os escassos 

compêndios escolares que recolhemos e analisámos. Dos cadernos escolares 

que conseguimos reunir e se destinam aos alunos, destacamos a simplicidade 

das suas propostas de exercícios. Exercícios esses que passam quase sempre 

pela exercitação da mão através de contornos de figuras ou grafismos 

inacabados e muitas vezes pela redacção de textos. Sumariamente, são 

cadernos que têm o principal objectivo de desenvolver a motricidade fina, 

mais especificamente, auxiliar os alunos na caligrafia. Logo, além do método 

cópia estamos perante o método caligráfico. Os temas passam por símbolos 

patrióticos (como a bandeira ou mapas de províncias ultramarinas) e até 

religiosos.   

Relativamente aos compêndios cujos destinatários eram os professores, têm 

como instruções pedagógicas determinadas directrizes que realçam a 

importância do desenho neste nível de ensino, o modo como poderiam 

organizar as aulas e executar trabalhos, bem como sugestões sobre quais as 

posições correctas do corpo face ao desenho. Os modelos que são sugeridos 

na utilização das aulas remetem-nos para a clara metodologia geométrica, ou 



cópia, uma vez que a maioria dos objectos representados têm as formas 

iniciais associadas a uma figura geométrica.  

O professor Janeiro Acabado, autor de vários livros de apoio e materiais 

didácticos para o ensino primário, publicou a colecção “A Escrita e o 

Desenho do Pequeninos”. Esta publicação não tem qualquer referência a 

datas, contudo depreende-se que foi divulgada quando vigorava o programa 

em análise. Esta conclusão foi feita com base em algumas indicações 

patentes nos cadernos, tais como o tipo de exercícios propostos que 

assentam sobretudo na ligação entre a imagem e a caligrafia. Tratava-se de 

uma colectânea de cinco cadernos escolares, numerados de acordo com o 

grau de dificuldades dos seus exercícios. Logo, o nº1 tem as propostas mais 

elementares, enquanto o nº5 as mais complexas. As indicações são muitos 

breves e destinam-se aos alunos, tal como todas as actividades que deveriam 

ser efectivadas no próprio caderno de exercícios. Os traçados são simples, a 

metodologia é claramente caligráfica e os objectivos dirigem-se ao 

desenvolvimento da motricidade fina. Nos exercícios propostos os alunos 

devem reproduzir todas as letras do alfabeto, bem como palavras, todas elas 

ilustradas com imagens.  

A “Colecção Educador”, organizada pelos professores António Maria 

Baltazar Brito, F. Sanches de Brito e J. Vaz de Figueiredo, contém também 

um conjunto de quatro cadernos intitulados “Exercícios de Desenho” para o 

ensino elementar, os quais têm um grau de exigência progressiva e 

proporcional aos anos de ensino. Curiosamente, são também estes os autores 

de alguns pontos de exames publicados pela mesma Editora.  

Nestes cadernos, que os autores dedicam ao desenho, existem espaços para 

que os alunos possam executar as propostas, logo, trata-se de bloco de 

registos destinado aos alunos. Contudo, têm também indicações para os 

professores, segundo as quais inferimos que se trata de uma Colecção 

publicada na década de quarenta, aquando da polémica face aos exames de 

1941. Nessas mesmas indicações reconhece-se que na prática e em classes 

numerosas, o ensino é pouco proveitoso, uma vez que programas das outras 

disciplinas são bastante extensos, o que leva os professores a reduzir o 

desenho ao mínimo e até a colocá-lo quase de parte.  

 

“Estes exercícios não foram dispostos “ad doc”. À sua organização 
presidiu uma metódica racional que não exclue o desenho livre na 



primeira classe nem o natural na última, antes pelo contrário, 
serve-lhes de ligação e de adextramento, do mesmo modo que o 
método caligráfico aperfeiçoa a firmeza do traçado das letras” 
(Baltazar et al. s.d.) 

 

 

Estes quatro cadernos tinham a finalidade de preencher uma falha que se 

sentia, sem afastar a lógica didáctica do desenho, nem opor-lhe princípios 

recentes ou triviais. 

Integrada na colecção editada pela Livraria Enciclopédia encontramos um 

conjunto de “Cadernos de Desenho” que são distribuídos pelas diversas 

classes, existindo mais do que um caderno para algumas classes, da primeira à 

terceira. Os exemplares que encontrámos na Biblioteca Nacional de Lisboa 

têm diversas datas, que vão de 1944 a 1948, muitos deles reeditados várias 

vezes. Os autores responsáveis pela compilação são os professores J. Diogo 

Correia, Natália Correia (também responsável pelas ilustrações) e Angelina 

Matos Serrano. Tal como os cadernos anteriores, estes também foram 

projectados para os alunos, contendo espaços específicos para a elaboração 

dos exercícios, que vão do simples processo de cobrir pequenos picotados, 

treinando os grafismos dos alunos e utilizando o método caligráfico, até à 

representação de cenas do dia-a-dia. Os desenhos patentes nestes cadernos 

são bastante pobres graficamente (apenas contornos) e a temática é pouco 

ambiciosa, além de presentear os alunos com muitos símbolos nacionais. 

Todavia, serviam de treino de caligrafia e de preparação para o exame de 

Desenho. Quanto a orientações para professores eram inexistentes, 

constando apenas algumas transcrições de considerações proferidas por 

outros professores do ensino primário.  

J. Almeida de Brito organizou um conjunto de cadernos publicados no âmbito 

da “Colecção Franco”. Esta colecção intitula-se “Desenho Escolar”, tem 

como destinatários os alunos, e está dividida em seis cadernos, ou seja, dois 

para cada uma das classes, uma vez que não contempla a 4ª classe.  

 

“Estes cadernos constituem uma novidade entre nós e destinam-se a 
facilitar a aprendizagem do aluno e a tarefa dos Srs. Professores, 
sobretudo daqueles que têm mais de uma classe a seu cargo. 



Os desenhos estão pedagogicamente orientados, de forma a 
desenvolver o sentido de expressão gráfica e estética sem que a 
criança note as dificuldades, antes pela forma sugestiva como estão 
elaborados os cadernos lhe parece duma simplicidade tal a execução 
que, por sua vontade, quer ir logo até ao fim” (Brito, s.d.,p.3) 

 

 

Mais uma vez não encontramos quaisquer referências quanto ao ano da 

edição. Todavia, pudemos constatar ao ler as indicações, que se trata de uma 

publicação feita na altura em que o ensino primário obrigatório se situava 

nos três anos, logo entre 1937 e 1956. Segundo o autor, os desenhos estão 

pedagogicamente orientados, de forma a desenhar o sentido de expressão 

gráfica e estética sem que as crianças notem dificuldades. As propostas 

patentes nestes cadernos são graduadas de forma a levar os alunos a desenhar 

sem sentir desânimo, existindo uma preocupação de ajudar a mão das 

crianças a desenvolver-se conjuntamente com a sua observação. As 

temáticas representadas são iguais às que tantos outros cadernos apresentam, 

ou seja, motivos religiosos, utensílios do dia a dia, profissões e paisagens. O 

método utilizado é o da cópia, o contorno é frequente, o que torna estes 

exercícios claramente importantes no treino da caligrafia.  

 

“Há que (…) fazer somente os exercícios pela ordem apresentada e 
só com o auxílio do lápis e da borracha, para ir aprendendo a 
dominar o traço. 

Os desenhos foram graduados de forma a levar o aluno a desenhar 
do natural sem sentir o desânimo. Por isso, nos cadernos da 1ª 
classe, houve a preocupação de ajudar a mão da criança a 
desenvolver-se conjuntamente com a sua observação. Na 2ª classe, 
a ajuda é já menor, desaparecendo pouco e pouco até a deixar 
livremente” (Guia de Desenho, 1947, p.3). 

 

 

Estas orientações vão ao encontro dum artigo escrito por Domingos 

Evangelista, director do Distrito Escolar de Vila Real, o qual defende que para 

a Língua Materna o desenho era fundamental para o aperfeiçoamento da 

caligrafia.  



“Guia do Desenho”, assim se intitula o conjunto de três cadernos publicados 

em 1947 pela Livraria Figueirinhas sem qualquer referência a autores. Mais 

uma vez são cadernos de apoio adequados aos professores, nos quais constam 

propostas mais simples para as duas classes iniciais, como a representação 

recorrendo ao simples contorno, e propostas mais complexas para os 3ª e 4ª 

classes, onde já se exige uma representação de objectos bastante cuidada, com 

recurso das sombras para dar o efeito de volumetria. Os métodos utilizados 

eram o método cópia e estampa.   

J. Diogo Correia (de quem já tínhamos falado acerca de outra publicação) e 

José Romão são responsáveis pela Colecção “Cadernos de Desenho”, a qual 

está dividida em vários blocos de exercícios para os alunos. As temáticas 

eram (como habitualmente) relacionadas com os objectos utilizados no dia a 

dia e também religiosas. A metodologia era a cópia, mas também alguns 

exercícios podiam recorrer ao método intuitivo. Novamente, na 4ª classe, a 

dificuldade dos exercícios é mais acentuada, sendo necessário utilizar a 

sombra na representação de objectos. Parece-nos relevante relatar que esta 

publicação, além de não ter qualquer instrução pedagógica, faz uma extensa 

referência às diferentes combinações de cores.  

Falaremos agora de um conjunto de dois manuais de apoio ao professor que 

mais nos entusiasmou. Escrito pelo professor Pedro de Carvalho, o primeiro 

manual (para as três classes iniciais) é principiado com um organograma que 

tenta elucidar o adulto de como é a realidade da criança e quais os factores 

que a rodeiam, bem como os que a influenciam. Este primeiro livro é 

composto por um conjunto de imagens que tentam ir ao encontro das 

verdadeiras representações das crianças. São, portanto, bastante simples as 

representações projectadas para os primeiro e segundo anos, tal como 

algumas temáticas abordadas (o ursinho, os balões, o papagaio, as bonecas). 

Porém, vão sendo cada vez mais complexas e menos “inocentes”, de tal 

modo que o segundo livro, para a 4ª classe, não acrescenta nada de novo aos 

outros que já descrevemos anteriormente.  

Numa outra colectânea que analisámos (também destinada aos docentes), 

intitulada “Desenho Auxiliar da Escrita e da Leitura” para a primeira classe, 

estão patentes na introdução algumas considerações que demonstram bem a 

importância que estas publicações tiveram para colmatar a problemática do 

exame de Desenho, senão vejamos 

 



“muitas crianças de hoje denunciam certo desdém pela frivolidade e 
porque a infância escolar não pode alongar-se na escolha dos 
próprios caminhos, breve se lhe há-de dar rumo útil às ocupações e 
às tendências, fazendo-as cooperar, ante a premente escravatura do 
tempo, para o próximo exame…sempre o exame!” (Moura & 
Gaspar, s.d.) 

 

Noutro manual, também para os docentes, da autoria de M. Santos Carvalho, 

publicado em 1942, surgem algumas indicações que também nos parecem 

relevantes para nos inteirarmos de como a inexistência de um programa de 

Desenho no diploma de 1937 se reflectiu no ensino. Afirma-se: 

 

“esta disciplina não deve ser somente guardada para a quarta classe. 
Se a negarmos nas três primeiras classes, às quais este compêndio se 
destina, o resultado será mau. (…) A quarta classe deve ter 
simplesmente em vista o aperfeiçoamento das aptidões adquiridas 
nas anteriores.”  

 

Façamos agora uma concisa reflexão sobre os materiais empregados pelos 

alunos segundo o diploma de 1929 e o de1937. 

O Decreto nº 16 730, de 13 de Abril de 1929 sugeria a utilização do lápis de 

carvão, do lápis de cor, de vários instrumentos de medição (régua, compasso, 

esquadro e transferidor) e de tinta, sempre sobre um suporte de papel liso e 

limpo, sendo o uso destes materiais era feito de modo progressivo. Com os 

programas consignados no Decreto nº 27:603 de 20/03/1937 deixa de existir 

qualquer referencia face aos tipos de materiais susceptíveis de serem 

utilizados, porém, atendendo às propostas de actividades que constam do 

documento, concluimos que continua a ser defendida a utilização de papel 

limpo, não sabemos se liso, mas observando o tipo de exercícios propostos 

inferimos que o papel deve ser pautado. Os materiais riscadores, além desta 

questão ser omissa no programa, depreendemos que se limitam aos lápis de 

carvão e tinta (com a qual os alunos escrevem). Até neste aspecto notamos 

que o Estado Novo, neste período, defendia um ensino que, ao contrário, do 

que nos é familiar, não visava novas experiências, novos conhecimentos. 

Contudo, relembramos que a proposta para o quarto ano alterava-se, ou seja, 

eram introduzidos nas aulas uma panóplia maior de materiais. O que 

dificultava claramente o dia-a-dia dos alunos.  



Talvez por tudo isto a partir de 1941 começam a ser publicados no boletim 

oficial “Escola Portuguesa” alguns artigos, nos quais constam algumas 

orientações sobre o ensino do desenho nas classes iniciais. Uma dessas 

referências diz respeito ao primeiro ano no qual devem limitar-se quase 

exclusivamente ao desenho livre. A partir do segundo ano sugerem-se o 

desenho de objectos, com previa explicação da maneira como devem ver os 

contornos. Estas propostas de exercícios devem-se ao facto dos alunos 

possuírem uma maior destreza e coordenação de movimentos, maior poder 

de observação e até mais confiança em si mesmos. 

Como já referimos, este texto documenta uma alteração no ensino de 

Desenho em Portugal, o que é claramente apoiado por diversas 

personalidades reconhecidas da época ligadas à área artística, como Calvet de 

Magalhães ou Eurico Gonçalves. Salientamos uma série de textos publicados 

no boletim Escola Portuguesa que exploravam questões ligadas ao Desenho 

na escola primária e nos quais são expostos ideias sobre o modo como 

deviam ser ministradas e encaradas estas aulas.    
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TÍTULO         A mão, o material e campo 

 

AUTOR  Nuno Matos Silva. IST. Arquitecto. 

 

RESUMO  Nesta comunicação relata-se a experiência do exercício inaugural da disciplina 

de Desenho do 1º Ano do Curso de Arquitectura do Instituto Superior Técnico, 

destinado à recepção e enquadramento nos objectivos da disciplina, por parte de 

alunos provenientes de distintas formações no ensino secundário, vindo metade 

das artes e outro tanto de ciências. 

Acompanhando os restantes passos de instalação, este primeiro exercício «A 

mão, o material e o campo», partindo de anteriores práticas de “soltar o traço” e 

estendendo o leque da experimentação, mostra-se favorável a uma 

consciencialização de elementos base da produção artística. 



A mão como veículo de todo o corpo (olhos, mente, braços, corpo), o material 

como oportunidade de revitalização de inertes e o campo como iniludível 

quadro de intervenção. 

A análise dos resultados alcançados, junto com o visionamento de outros 

trabalhos artísticos, permite debater o sentido destas práticas inaugurais, 

referidas por Lino Cabezas, Simmons e Itten, acolher os contributos da 

espontaneidade e ensaiar referências gerais a partir destes primeiros momentos. 

Palavras-chave: Mão, material, campo. 

 

TEXTO Nesta comunicação debate-se a experiência do exercício inaugural da disciplina 

de Desenho do 1º Ano do Curso de Arquitectura do Instituto Superior Técnico, 

destinado à recepção e enquadramento nos objectivos da disciplina, por parte de 

alunos provenientes de distintas formações no ensino secundário, vindo metade 

das artes e outro tanto de ciências. 

Decorridas as apresentações e boas vindas, enunciam-se o plano de actividades 

e os requisitos de material, sem novidade para os que vêm de artes, que exibem 

gostosamente uma invejável panóplia de materiais de artes plásticas. Por razões 

que adiante se perceberão é posta desde logo uma certa ênfase na utilização de 

instrumentos de corte, canivete, x-acto e tesoura, para “atacar” papéis e cartões 

de todo o género, os quais virão aqui a ser utilizados algo para além da normal 

realização de maquetas por parte de estudantes de arquitectura. Dá-se 

igualmente as boas vindas às colas em bisnaga e em fita, bem como a alfinetes 

de cabeça de plástico, para início da rotineira exposição dos trabalhos no final 

das aulas, nas paredes forradas com “carlite”, para o efeito. 

Uma vez instalados, cada um de fronte do seu generoso estirador, que aprendeu 

a forrar com papel cenário, qual lençol na cama feita de lavado, enuncia-se o 

primeiro exercício e o seu propósito. «A mão, o material e o campo». Traçar 

linhas; traçar linhas corridas e sentidas. Envolvendo mais o braço do que a mão, 

mais o corpo do que os dedos. Traçar linhas procurando fazer brilhar a matéria 

transferível, isto é a grafite e os pigmentos do meio riscador escolhido, ou seja 

dos lápis, canetas ou pincéis. Primeiro de forma ordenada e paralela, depois, 

sem pressa ou com ela, acolhendo progressivos desvios sugeridos pela própria 

execução. Em simultâneo com a consciência do papel; não só enquanto fundo 



mas também como campo visual onde tudo acontece, sentindo-lhe as suas 

margens e o enquadramento, e questionando os seus limites. 

Como se sabe, este enunciado não comporta novidade assinalável, antes 

enquadra-se no tipo de exercícios destinados a “soltar a mão” largamente 

difundidos, por muitos os considerarem oportunos no início das “hostilidades”. 

É de isto exemplo o proposto por Edwards81 como primeiro exercício do seu 

método, descrito no muito divulgado livro “Drawing on the right side of the 

brain”, em resposta à necessidade de se encontrar um “antídoto para a 

ansiedade dos desenhos preliminares”. O método é todo ele sobre o desenho de 

observação mas percebem-se as cautelas preliminares em “superar a apreensão 

e começar a desenhar livremente e com confiança” no enunciado do primeiro 

exercício: 

“Para se ir acostumando aos materiais de desenho e vencer o medo do papel 

em branco, prepare uma folha de imaculada brancura e pegue num lápis. 

Desenhe uma linha forte e livre próxima das margens da folha, seguindo os 

quatro lados, contornando as esquinas, sem levantar o lápis da folha. Cruze o 

papel, primeiro com linhas verticais, depois com horizontais, verificando a 

distância entre a linha e a margem e entre linhas adjacentes. (…) Invente os 

movimentos sobre a marcha, sabendo que está criando uma linha e que essa 

linha, o papel e as formas que se vão construindo sugerem, de um modo 

natural, o movimento seguinte”. 

Outros métodos recolhidos por Cabezas82 em El Manual de Dibujo propõem 

este tipo de traçados livres83 como “a primeira ou uma das primeiras práticas”, 

normalmente associando-os à necessidade da redescoberta da motricidade que 

as crianças experimentam ao gatafunhar, por onde o desenho começa. 

Antecedendo sessões mais demoradas, não linhas nem rabiscos mas antes 

círculos é o que Simmons84 sugere como um dos exercícios de aquecimento 

                                                        
81 Edwards, Betty (1979). Drawing on the right side of the brain. Primeira edição 
espanhola: Aprender a Dibujar. Un método garantizado (1984), Herman Blume, 
Madrid, (p.14) 
82 Cabezas, Lino (2001). El Manual Contemporáneo. Em El Manual de Dibujo. 
Estrategias de su enseñanza en el siglo XX, de Molina, J.J.G., Cabezas, L. e Bordes, J.; 
4ª Edicion (2008), Cátedra, Madrid, (p.367) 
83 El garabateo, de garabatear, em espanhol. Rabiscar. 
84 Simmons, Seymour III e Winne, Marc S.A. (1977) Drawing. The Creative Process. 
Prentice-Hall, New Jersey, 1977 



destinados a induzir a flexibilidade e o relaxamento preparatórios das 

subsequentes respostas a estímulos visuais mais exigentes. 

“Comece por desenhar pequenos círculos com a mão e o pulso, como se fosse a 

escrever; depois use o braço todo, aumentando o tamanho dos círculos como se 

fossem desenhados a partir do ombro. Seguidamente, empregue com todo o 

corpo, utilizando o máximo de energia possível”85. 

Depois de estabelecer a comparação destas práticas com os “exercícios físicos 

de aquecimento e concentração realizados por atletas e músicos para ajudar a 

relaxar a sua tensão”, valerá a pena transcrever a justificação que Simmons 

acrescenta: 

“Em desenho, o braço e a mão são os instrumentos que deverão seguir as 

orientações ditadas pela mente e pelos olhos, pelo que estes aquecimentos 

darão ao artista ou à artista a flexibilidade necessária para seguir as ordens da 

percepção”. 

Esta necessidade do duplo emprego de concentração e descontracção na 

produção artística é também perceptível na didáctica de Johannes Itten86, 

conforme ele próprio relata no seu livro «O meu Curso Preliminar (Vorkurs) na 

Bauhaus», designadamente no capítulo sobre o ritmo. 

“O ritmo pode ser expresso por um grafismo com uma regularidade 

característica: A subir ou a descer, forte ou fraco, longo ou curto. Também 

pode ser expresso irregularmente por um movimento livre e fluído. De tudo o 

que é ritmado liberta-se uma grande força.” 

Cabe contudo observar-se que a razão pela qual Itten destaca o ritmo como um 

dos ingredientes da produção artística anda associado às potencialidades 

expressivas e gráficas do trabalho espontâneo e rápido. Nos resultados que 

apresenta dos exercícios que propõe sobre o ritmo são visíveis a força e frescura 

decorrentes da rapidez e espontaneidade na execução. Na hora da redescoberta 

de um sentido para a Arte, torna-se fecunda a recuperação de gestos simples e 

elementares. Por alguma razão Lino Cabezas inclui no subcapítulo «La 

                                                        
85 Ibidem, (p.19) 
86 Itten, Johannes (1961). Mein Vorkurs am Bauhaus. Gestalturas und Formenlehre; 
Tradução em françês: Le dessin et la forme, H. Dessain & Tolra, Paris, 1970 (p. 133-
145) 



Construccion del Sentido»87 as suas referências aos gatafunhos como práticas 

inaugurais.  

No caso do nosso exercício «A mão, o material e o campo» agregam-se a estes 

propósitos o pretexto para uma consciencialização de elementos base da 

produção artística, ensaiando referências gerais a partir destes primeiros 

momentos. A mão como veículo de todo o corpo (olhos, mente, braços, corpo), 

como vimos, não é novidade, já o material como oportunidade de 

revitalização/exaltação de inertes e o campo como iniludível quadro de 

intervenção, reunidos neste primeiro enunciado, decorrem da própria 

experiência vivida e da subsequente retrospectiva do património artístico do 

século XX abordada numa aula teórica complementar, com vista ao seu bom 

acolhimento, face a inúmeros exemplos. 

Ao analisar os resultados entretanto surgidos, percebeu-se que a beleza dos 

trabalhos melhor sucedidos, para além de outras qualidades era simplesmente 

devedora de um maior acerto em relação aos materiais empregues, 

enobrecendo-os e tirando partido da sua plasticidade, conquanto majorada e 

filtrada pelas propriedades físicas dos meios riscadores, fosse ele o aparo, o 

pincel ou o pau de grafite. 

Mas as maiores e mais agradáveis surpresas vieram dos que questionavam os 

limites do campo. Certamente influenciados pelo incentivo à utilização do x-

acto, observou-se que os trabalhos mais interessantes reforçam a convicção nos 

merecimentos concedidos à rapidez e espontaneidade de execução, podendo-se 

concluir que é normalmente gratificante testar a confiança na força dos gestos 

simples. 

 

 

                                                        
87 Ibidem, Veja-se o índice (p.8) 



Quanto aos alunos uns apresentam-se com toda a experiência, o “à vontade” e 

os apetrechos da formação em artes do secundário, os outros ainda com a tibieza 

expectante de quem não brinca com lápis e pincéis há muitos anos, 2 ou 3 anos 

nestas idades é muito tempo. Gera-se então uma atmosfera de contágio no 

entusiasmo. Dada a simplicidade do enunciado, rapidamente começam a 

aparecer alguns resultados dignos de nota, por entre a irrelevância da maior 

parte. Mas mesmo quando não se é feliz nas tentativas, ganha-se no despontar 

do sentido crítico sobre o que vai aparecendo. Não é preciso ser músico para 

apreciar a boa música, não é preciso ser artista para reconhecer quando a arte 

desponta. Mas nem por isso, os recém-chegados ao desenho ficam atrás nos 

resultados, dada a simplicidade do desafio. Não será o nivelamento inicial que 

impede o surto das estrelas. 

 

 

 

TÍTULO  Ensino das Artes Visuais 

 

AUTOR Luís Manuel Leitão Canotilho, 

Professor Coordenador de Artes Visuais 

Instituto Politécnico de Bragança 

 

RESUMO  A dignificação de uma área curricular está dependente das práticas 

fomentadas pelos seus especialistas. 

A partir da observação atenta dos estágios pedagógicos dos 

professores de Artes Visuais no Ensino Básico, ao longo de 30 anos, 

verifico com preocupação, a desconstrução da cultura visual, 

substituída por práticas lúdicas e repetitivas. 

A cultura visual não deve compreender apenas os alunos vocacionados 

para as artes visuais. 



A actual sociedade globalizada já compreendeu que sobrevive através 

da imagem enquanto linguagem comunicativa e portanto, torna-se 

necessário ao nível do ensino básico, desenvolver nos jovens a 

capacidade de expressão e comunicação, através do conhecimento de 

técnicas, das diferentes linguagens, tendo como base fundamental o 

conhecimento das artes em contexto. 

Lamentavelmente e da parte de alguns docentes de Artes Visuais, a 

disciplina não se fundamenta na transmissão e aquisição de 

competências, ou seja, dá-se pouca importância à literacia específica 

da cultura das Artes Visuais. 

É comum observar a repetição de experiências de aprendizagem ao 

longo dos três ciclos do ensino básico através de temas propostos, 

justificados pela “tradição”. 

Refiro-me às datas festivas, aos dias comemorativos, aos exercícios 

meramente decorativos e aos concursos. 

A título de exemplo, no período do carnaval, é possível observar que no 

mesmo espaço geográfico, está a ser desenvolvido o mesmo trabalho e 

na mesma técnica por parte dos alunos de Expressão e Educação 

Plástica no 1º ciclo, Educação Visual e Tecnológica no 2º ciclo, 

Educação Tecnológica no 3º ciclo e Educação Visual também no 3º 

ciclo. 

O exercício repetitivo não promove a necessária diversidade de 

experiências de aprendizagem. Desenvolve o estereótipo cultural e 

projecta as artes visuais para uma actividade e exercício meramente 

decorativo, anteriormente perpetuado pela decoração dos vidros da 

escola na época natalícia. 

Mas a gravidade do procedimento vai ao limite, nalguns casos, quando 

nas salas de aula específica está listada a sucessão de temas a 

abordar durante o ano lectivo, impedindo os professores mais 

discernidos de diversificarem os conteúdos e as áreas de exploração. 

A transformação das Artes Visuais numa área com objectivos 

decorativos e lúdicos, permite observar por parte dos mais atentos e no 



caso específico da comunidade escolar, da possível ligeireza que 

assume perante as áreas curriculares conectadas como o rigor como 

nos casos da matemática, das ciências e das línguas. 

É meu entendimento que as Artes Visuais assentam fundamentalmente 

em pressupostos de rigor através das competências específica, 

traduzidas através de experiências de aprendizagem diversificadas, não 

confundidas com a leveza do tratamento de temas. 

A repetição destas práticas empobrece os nossos alunos e dá-lhes uma 

visão limitada das Artes Visuais. Impede a existência de futuros 

cidadãos comunicativos e criativos e com uma visão deturpada do que 

são as Artes Visuais, dando-lhes assim pouca importância no contexto 

social: 

As Artes Visuais não se constituem como linguagem universal – apenas 

estão no âmbito dos mais hábeis; 

As Artes Visuais na comunidade escolar têm como função contribuir 

para a decoração dos espaços e permitir aos alunos momentos de mera 

descontracção e informalidade; 

As Artes Visuais são o campo da subjectividade e como tal, não se 

sujeitam a qualquer processo de avaliação ou de valorização. 

Possivelmente será esta a visão da tutela no que respeita às Artes 

Visuais: Uma área lúdica onde se destacam os alunos com mais “jeito” 

sabe-se lá adquirido em que contexto. Como tal talvez não sejam 

necessários os dois docentes em Educação Visual e Tecnológica no 2º 

ciclo do ensino básico. 
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RESUMO  Pretende-se com este trabalho dar a conhecer uma experiência 

pedagógica que foi desenvolvida na unidade curricular de Didáctica de 

EVT e que integrou a exploração de conceitos teóricos e práticos 

ligados, por um lado, à memória, à identidade e à cultura e, por outro, à 

exploração dos conteúdos  colagem, arte do século XX e arte 

contemporânea. Para exploração e desenvolvimento dos conceitos fez-

se um percurso pela área de recuperação e manutenção de 

equipamentos, tendo em conta a consciência ambiental no re-uso dos 

materiais. 

Esta experiência teve como principais objetivos:  

-Contribuir para o desenvolvimento dum “saber olhar” pessoal, crítico e 

interpretativo; 

-Desenvolver temas, ideias e conceitos traduzindo-as na construção de 

narrativas pessoais; 

-Reflectir sobre os contributos da experiência para a formação pessoal, 

profissional e artística. 

Sob diferentes pontos de vista imagéticos e usando diferentes tipos de 

registo, cada aluno foi caminhando e partilhando, resgatando ideias, 

coisas, factos, acontecimentos, lugares, pessoas, emoções, etc. Neste 

percurso, foram-se criando elos insubstituíveis para a criação de sentido 

e significado nos seus projectos. A ligação ao material e imaterial do 

passado, presente e futuro foi emergindo até se formar um todo 

coerente e, com ele, se foi formando também um “saber olhar” 

construtor do sentir pessoal, profissional e artístico. 

Da análise a este trabalho, continuam em aberto para discussão 

algumas ideias que, por considerarmos importantes, enunciamos: a) a 

relação pedagógica é uma construção de saberes que está muito para 

além da transmissão dos conteúdos; b) a “voz” dos alunos e as suas 

ideias tornaram-se, indubitavelmente, num processo duplamente 

reflectido; c) o sentido de pertença e a história individual de cada um, 



dois dos pilares deste projecto, possibilitaram novas reflexões 

pedagógicas. 

Palavras-chave: memória, identidade, cultura, arte. 

 

Abstrat 

The aim of this work is to show an educational experience that was 

developed in the Course of Didactics of Visual and Technological 

Education integrating exploration of theoretical and practical concepts 

related, one hand, memory, identity and culture and, secondly, explore 

the contents of collage in the twentieth century art and contemporary 

art. To development and explore the concepts was chosen the area 

of rehabilitation and maintenance of equipment, taking into account 

environmental awareness in the re-use of materials. This experience has 

as main objectives: 

-Contribute to the development of a "knowing look" personal, critical and 

interpretive; 

-Develop themes, ideas and concepts by translating them in the 

construction of personal narratives; 

-Reflect about the contributions of experience to the personal, 

professional and artistic training. 

From different imagery points of view and using different types of 

registration and sketches, each student was going and sharing, rescuing 

ideas, things, facts, events, places, people, emotions, etc. By this way, 

were being created irreplaceable links to creat sense and meaning in the 

projects. The link to the material and immaterial in the past, present and 

future was emerging to form a whole consistent and, with it, was formed 

also a "knowing look" builder feel personal, professional and artistic. 

Analysis to this work, still in open for discussion some ideas that is 

important to consider: 

a) the pedagogical relationship is a construction of knowledge that is far 

beyond the transmission the contents; b) the "voice" of students and 



their ideas become undoubtedly a doubly reflected process; c) the sense 

of belonging and the each one individual history, two bases of this 

project, made possible new pedagogical reflections. 

Keywords: memory, identity, culture, art. 
 

TEXTO Apresentamos, ao longo deste texto, a nossa posição reflexiva face ao 

percurso formativo em que nos envolvemos no âmbito do 

desenvolvimento do projecto “do Ser ao Fazer, do Fazer ao Ser – minha 

memória, minha identidade, minha cultura”, na Unidade Curricular de 

Didáctica de Educação Visual e Tecnológica. Esta proposta de formação 

alicerçou-se em vários fundamentos, tais como: as histórias de vida, a 

leitura crítica de imagens da arte moderna e contemporânea e a 

construção de uma consciência ambiental, pelo re-uso de materiais e 

equipamentos assente na sustentabilidade. Nessa linha, valorizou-se a 

construção de narrativas pessoais para que, de forma crítica, criativa e 

interpretativa, se atribuísse significado às experiências pessoais, 

profissionais e artísticas. 

Naturalmente, o processo de formação des professores passa pelo 

desenvolvimento de competências de âmbito artístico, pessoal, 

curricular e organizacional, cuja compreensão e reflexão permite 

melhorar quer a nossa acção quer a gestão curricular. Entendemos que 

o professor em formação é uma pessoa em desenvolvimento, é o sujeito 

da aprendizagem e nós, como professores, em princípio mais 

experientes, temos a missão de ajudá-lo a aprender e a desenvolver 

holisticamente todas as suas capacidades. Não esquecendo “o acto de 

ensinar como a acção ou conjunto de acções orientadas 

intencionalmente para a promoção das aprendizagens de outro(s)” 

(Roldão, 2003: 58), anuímos, além disso que o currículo é 

“principalmente, aquilo que os professores fizerem dele” (Roldão, 1999: 

21), pressupondo, portanto que todas experiências de aprendizagem 

específicas que definimos para ele confluem. 

O campo profissional em que nos situamos, aliado ao nosso progressivo 

interesse pelos métodos biográficos e histórias de vida, levou-nos a 



programar, neste contexto de formação, um projecto que possibilitasse 

a exploração dos conteúdos da linguagem visual e tecnológica definidos 

na unidade curricular e, por outro que ajudasse a contribuir para a 

formação de um “saber olhar”, construtor do sentir pessoal, profissional 

e artístico. 

A transversalidade dos conteúdos teóricos e práticos possibilitou as 

experiências diferenciadas, quanto às linguagens, aos materiais e às 

técnicas, às formas de registo e aos processos criativos. Recorremos às 

metodologias projectuais de resolução de problemas e de análise crítica 

de imagens fixas e em movimento para promover a aquisição de 

conhecimentos e desenvolver atitudes críticas, de comunicação, de 

pesquisa, de organização, de sistematização de processos e de 

atribuição de significado à experiência. 

Recordando “los quatro pilares básicos propuestos por la UNESCO para 

la Educación: ser, conviver, conocer, acer” (Rossini, 2008: 45), 

elegemos, nesse sentido, acções mediadas por estratégias que 

desenvolvessem todas essas capacidades do futuro professor, 

salientando, como Rossini, a importância de um modo de ser professor 

“que cree en su profesión, en su vida, en las personas, en el desarrollo 

continuo del ser”. Além disso, parece-nos importante, no campo 

educativo, o desenho de uma dimensão sócio-educativa que valorize os 

princípios do interaccionismo simbólico. “Esta corrente teórica parte do 

princípio de que a experiência humana é mediada pela interpretação, 

entendendo que os significados dos objectos, das situações e dos 

acontecimentos são atribuições feitas pelos actores sociais que com 

eles se relacionam” (Sarmento, 2009: 307). Valoriza-se, assim, o ser 

pessoa e a capacidade de compreender e interpretar as experiências e 

a cultura do meio de pertença. 

Metodologicamente, “as histórias de vida como capital vital (...) 

permitem o acesso à compreensão da complexidade de enredos entre 

tempos e espaço configuradores das identidades singulares, 

construídas nas múltiplas interacções entre o passado, o presente e o 

futuro, o herdado e o projectado, as continuidades e as rupturas, as 

ligações e os confrontos do sujeito consigo próprio e com os actores 



que povoam os contextos em que se move.” (Sarmento, 2009: 306). Da 

análise apresentada por Sarmento à perspectiva de Goodson sobre a 

compreensão dos professores e das suas práticas através das histórias 

de vida e da sociedade, assumimos que o nosso trabalho assentou num 

“paradigma ecológico em que se valoriza o desenvolvimento do 

professor como uma construção interactiva entre o professor-pessoa e 

os contextos por si habitados” (Sarmento, 2009: 303). Foi por essa via 

que a nossa acção didáctica e pedagógica colocou a “voz” dos 

formandos no centro gravítico do projecto, procurando estimulá-los na 

busca de si próprios, do outro e do mundo, através de um pensar e de 

um sentir baseado nas suas experiências de vida, no seu lugar de 

pertença e na cultura a ele inerente. O resgate, a reflexão e o registo 

das experiências passadas e presentes, os significados atribuídos às 

coisas, factos, acontecimentos, lugares, pessoas e emoções, 

possibilitou ao ato criador a libertação do pensamento na construção e 

na re-construção de ideias e materiais. A ideia de “narrar” permitiu “unir 

as suas histórias pessoais, aos pressupostos culturais, a crenças 

pessoais e a pontos de vista – pensar, sentir e querer, enfim, ver como 

essas histórias ajudam a construir o conhecimento” (Cao, 2009: 198). 

Cresceu, neste contexto e a nosso ver, o valor atribuído às memórias, à 

identidade e à cultura. O ser projectou-se num fazer criativo, pela 

experimentação e uso dos materiais e equipamentos. 

A ideia de estabelecerem ligações visuais entre a sua história, as suas 

memórias e a cultura do seu lugar, aliou-se também ao uso e à leitura 

crítica das imagens, “cujo objectivo é tornar transparentes enunciados 

escondidos ou tácitos, iniciar um processo de transformação planejado 

para liberar e dar poder às pessoas. Se as pessoas agem no mundo 

para transformá-lo, uma das noções centrais dessa perspectiva é a 

práxis, a reciprocidade entre pensamento e ação.” (Cao, 2009: 196). 

Nesta linha de pensamento, acrescentamos que a autonomia como 

responsabilidade atribuída ao professor em formação, ajuda-o a 

construir a sua própria identidade profissional. Essa liberdade 

responsável obriga-o ao questionamento e à pesquisa constantes, de 

maior relevância para o seu desenvolvimento e para a criação de 



narrativas pessoais que lhe permitam atribuir significado à experiência e 

estar mais confiante em si mesmo. 

Assumindo os formandos a responsabilidade pelo conhecimento, é 

possível confrontar percepções e identidades diversas. Daí, nascem 

novas reflexões que ajudam a cimentar o sentimento de si, do outro e do 

mundo. 

Nesta construção participada, reconhecemos que a relação pedagógica 

não é só uma transmissão vertical, é, sobretudo, uma cooperação 

horizontal de experiências e saberes. 

Os discursos visuais narrativos produzidos pelos futuros professores 

desocultaram o valor emocional das suas vidas, tiveram consequências 

quer para si quer para nós, como co-construtores dessas experiências. 

Foi-se reconfigurando, ao longo de todo o processo, uma aproximação 

afectiva entre todos porque a ideia comum era valiosa: relacionar o ser 

com o fazer, reflectindo sobre  o percurso contrário, o fazer com o ser. 

Foi nesta dialéctica que se foram unindo as histórias pessoais à leitura 

crítica e interpretativa da obra de arte que “favorece a interrogação” 

(Quadros, 2006:40). A pesquisa sobre os materiais para re-uso assumiu 

também grande relevância pois contribuiu para o desenvolvimento das 

ideias de sustentabilidade e de maior consciência ecológica. 

Afirmamos que este processo foi duplamente reflectido, uma vez que as 

acções e as inter-acções desenvolvidas em contexto foram amplamente 

partilhadas e discutidas. Juntos, no respeito pelas diferenças individuais, 

fomos capazes de (trans)formar e realizar o que somos. As visões, as 

sugestões e as críticas realizadas por todos potenciaram reflexões mais 

conscientes e consistentes. 

De uma forma geral, os formandos afirmaram que esta experiência lhes 

permitiu: 

   - desenvolver ideias que estavam adormecidas; 

   - atribuir mais significado às experiências educativas e pedagógicas; 

   - construir uma relação pedagógica mais consistente; 



   - descobrir o passado, conhecer o presente e perspectivar futuro; 

   - benificiar a sua aprendiagem e o seu desenvolvimento; 

- perspectivar acções educativas de aprendizagem e desenvolvimento 

com os seus futuros alunos. 

 De um modo geral, procurou-se com este projecto que os futuros 

professores desenvolvessem processos e produtos úteis para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento, imprimindo originalidade ao seu 

trabalho, tornando-o em conhecimento. 

Os vínculos comunicativos criados e partilhados ajudaram a (re)definir 

formas individuais de olhar.  O trabalho deste grupo de formandos 

confirma que “os contadores de histórias são, em palavras de Bruner, 

fazedores de mundos” (Cao, 2009:197) pois a fusão das narrativas 

pessoais com os conceitos e conteúdos inerentes ao programa 

curricular produziu um diálogo cognitivo e afectivo carregado de 

significado para o sentir pessoal, profissional e artístico. 

Se me é permitido, neste processo que considero inacabado, deixo para 

reflexão a seguinte questão: 

- Não estaremos nós a esquecer-nos do nosso lugar de memórias? 

Não gostaria de terminar sem deixar um agradecimento muito especial 

aos futuros professores que sei que irão fazer lembrar as memórias e a 

sensibilidade dos seus alunos. Bem hajam Anabela Silva, Ana Pereira, 

Gabriel Silva, João Carlos Freire, Margarida Barros e Virgínia Freitas! A 

todos vós, por partilharem comigo as vossas vidas, as vossas histórias 

e as vossas experiências, o meu muito obrigada! 

Aos meus alunos me dou; com eles me construo. 
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RESUMO  Quando se fala do desenvolvimento de competências do aprender a 

aprender no contexto educativo, reportamo-nos essencialmente a três 

variáveis que permitem ao indivíduo, interiorizar comportamentos de 

aprendizagem cada vez mais autónomos, ao longo da sua vida. 

Falamos neste contexto, das capacidades interpretativas, 

procedimentais e operacionalizantes, como aquelas que irão servir de 

suporte para esse processo de auto-regulação. 



Colocam-se deste modo, as seguintes questões: i) Que contributos a 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica pode oferecer para o 

desenvolvimento destas competências, dos alunos do 2º Ciclo do ensino 

básico? ii) Que dimensões humanas suportarão tal desenvolvimento?  

Com base neste auto-questionamento, pretende-se debater a 

importância do ensino artístico e tecnológico no desenvolvimento de 

competências do aprender a aprender (interpretativas, procedimentais e 

operacionalizantes), através dos resultados de uma investigação, 

desenvolvida numa escola do ensino básico no distrito de Braga. 

Paralelamente a esta intervenção, deseja-se também aprofundar a 

importância de três dimensões do pensamento humano, nomeadamente 

a dimensão afectiva, metacognitiva e criativa que se acreditam estar por 

de trás, do desenvolvimento de tais competências, recorrendo a uma 

metodologia de pré-teste/pós-teste,  

Deste modo, a primeira intervenção, foi analisada recorrendo a uma 

ficha de projecto construída para o efeito enquanto a segunda, foi 

investigada partindo da comparação do ponto de vista dos alunos, 

através de um questionário e dos professores, com base numa grelha 

de observação, ambas contemplando as mesmas variáveis. 

Os resultados obtidos permitem-nos tecer, um cenário bastante positivo 

quando ao método de ensino adoptado em EVT, vendo esta disciplina 

curricular, como um dos pilares que suportam o desenvolvimento de tais 

competências, contribuindo de forma significativa para a autonomia dos 

alunos, enquanto sujeitos activos do próprio processo de ensino 

aprendizagem. 

Palavras-Chave: Afectividade, Metacognição, Criatividade e Aprender a 

Aprender. 

ABSTRACT 

DEVELOPING COMPETENCES OF LEARNING HOW TO LEARN IN 

THE SUBJECT OF ARTS 
 



When talking about developing competences of learning how to learn in 

an educational context, we report essentially to three variables that allow 

the individual to interiorize learning behaviors progressively more 

autonomous throughout their life. In this context, we are talking about 

interpretational, procedural and operational abilities, like those which will 

serve as supports to this process of auto-regulation. 

As such, the following questions arise: i) What contributions can the 

subject of Arts (and Crafts) offer towards the development of these 

competences on the students of the second cycle of elementary school? 

ii) What human dimensions support such a development? 

Based on this auto-questioning, we wish to debate the importance of 

artistic and technological education on the developing of competences of 

learning how to learn (interpretational, procedural and operational) by 

means of the results of an investigation, made on an elementary school 

in the district of Braga. 

Parallelly to this intervention, we also wish to research deeper into the 

importance of three dimensions of the human thought, namely the 

affective, metacognitive and creative dimensions, which are believed to 

be responsible for the development of such competences, resorting to a 

methodology of pre-test/post-test. 

As such, the first intervention was analyzed resorting to a project 

structure built specially for the occasion while the second was 

investigated comparing the studentsʼ points of view, by means of a 

questionnaire, and the teachersʼ, based on an observation grid, both 

contemplating the same points. 

The results which were obtained allow us to create a rather positive 

scenario regarding the teaching method adopted in Arts (and Crafts), 

seeing this extracurricular subject as one of the pillars which support the 

development of said competences, significantly contributing to the 

studentsʼ autonomy as active subjects of the very project of teaching-

learning. 

 

Keywords: Affectivity, Metacognition, Creativity and Learning how to 

Learn. 

 



TEXTO  

1. INTRODUÇÃO 

A comunicação que se apresenta, reitera a importância que a disciplina 

de Educação Visual e Tecnológica (EVT) tem, no desenvolvimento de 

competências do aprender a aprender, nos alunos que frequentam o 

ensino básico português. 

Actualmente, a disciplina de EVT tem passado por tempos difíceis, 

reflexo das orientações economicistas de contenção. Acompanhando 

esta conjuntura social e política tem-se assistido paralelamente, a um 

desencanto preocupante dos jovens sobre as suas perspectivas de vida 

e mais grave ainda, sobre o seu papel na sociedade, tornando-se 

notórias as dificuldades que têm no encontro de espaços de 

crescimento individual, social e profissional.  

Este novo paradigma questiona seriamente o papel da escola assim 

como, o próprio currículo educativo, na preparação dos futuros adultos, 

para uma sociedade cada vez mais egoísta, no qual, as capacidades 

cognitivas se sobrepuseram definitivamente ao esforço físico. 

No sentido de dar uma resposta eficaz a este problema, devemos 

confrontar as aprendizagens escolares com as ocorrências sociais, 

económicas e politicas não só da época, mas também dos organismos 

nacionais e internacionais que colocam à nossa disposição, 

informações sobre a evolução dessas tendências. 

Partindo desta ideia, procura-se traçar um debate sobre novos 

caminhos, que levem à construção de competências significativas de 

autonomia e de aprendizagem ao longo da vida, ou seja, mecanismos 

conceptuais de resolução de problemas, que no domínio da disciplina 

em causa se centraram, na aplicação e compreensão do método de 

resolução criativa de problemas, prescrita pelo próprio currículo 

nacional. 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E METODOLÓGICO 



O que significa aprender a aprender? Que competências suportam tal 

acção? Que dimensões humanas estarão por detrás desse constructo? 

Serão os professores e a escola capazes de as desenvolver? Para que 

servem? Que impacto têm nos alunos? 

Estas são com certeza, algumas das perguntas que nos podem surgir, 

quando falamos sobre as capacidades de auto-regulação do ser 

humano ou seja, a forma como consegue lidar e resolver de forma 

autónoma, os diferentes constrangimentos da sua vida. 

Para alguns autores (Bruner, 1999; Gardner, 2000; Sternberg, 2000) a 

percepção do intelecto humano é de tal maneira complexa e variada, 

que implica não uma visão atomista, mas uma abordagem holística, ou 

seja, a construção dos saberes em forma de rede. 

Outros autores (Long, 1992 e colaboradores) chegam mesmo a 

defender uma tendência natural do ser humano para auto-

aprendizagem, que muitas vezes é enviesada pelas abordagens 

escolares. 

No entanto, mesmo que estas teorias nos indiquem a existência de 

formas de auto-regulação eficazes, na maneira como os sujeitos 

constroem os seus conhecimentos e saberes, também é verdade que a 

aprendizagem supervisionada pelo professor continua a ser um modo 

de ensino necessário, não se devendo utilizar uma em detrimento da 

outra mas sim, tentar integrá-las com sentido. 

Neste contexto, para se compreender melhor o domínio do aprender a 

aprender, temos que identificar alguns conceitos que a suportam 

nomeadamente: i) as competências interpretativas que se relacionam 

com a forma como os alunos percebem, interpretam e organizam a 

informação que lhes é fornecida; ii) competências procedimentais, 

relacionadas com as capacidades de planificar, analisar e verificar; iii) e 

operacionalizantes, correspondentes à forma como combinam os 

saberes e executam as tarefas. 

Contudo, não chega observar a evolução destas variáveis, para se 

assimilar a sua interdependência. Precisa-se ir, um pouco mais longe no 



estudo destas relações, tentando compreender que dimensões do 

pensamento humano suportam tais competências. 

Nesta comunicação apresentamos três dimensões que podem 

determinar a formação ou não de tais competências na disciplina de 

EVT, sendo elas: os aspectos afectivos, o processo metacognitivo e 

criativo. Para melhor compreender a dinâmica de tais dimensões, 

apresentamos a figura (2.1) na qual, podemos observar a sua relação e 

funcionamento em contexto de sala de aula. 

A estrutura apresentada tem como ponto de partida, o método de 

resolução de problemas (MRP), ou por outras palavras, a resolução 

criativa de problemas. 

Começando pela primeira dimensão, entendemos por aspectos 

afectivos, o conjunto de variáveis, que influência a capacidade de agir 

da criança, sobre um determinado acontecimento ou problema assim 

como, a acção continuada no tempo que decide a sua realização e 

finalização. 

Destacam-se nesta categoria as emoções primárias e secundárias, a 

motivação extrínseca e intrínseca, as atribuições de sucesso e 

insucesso, e a confiança em si, intimamente relacionado com o 

autoconceito dos alunos (Damásio, 2001; Nunes, 2006; Wallon, 1971). 

O processo metacognitivo define-se, como uma entidade interior do 

próprio sujeito, que se caracteriza por uma atitude de reflexão e análise 

no qual, interferem as variáveis pessoais, da estratégia, da própria 

tarefa e situação onde se desenrola todo o processo de aprendizagem 

(Brown, 1987; Flavell et al, 1970; Shimamura, 2000). 

Quanto ao processo criativo caracteriza-se, como a sequência de fases 

(informação, incubação, iluminação, verificação, comunicação e 

validação) que tem por objectivo, resolver os problema ou situações, 

com que o aluno se irá debater ao longo do ano lectivo, na disciplina de 

EVT (Alencar, 2004; Amabile, 1996; Csikszentmihalyi, 1988; Maslow, 

1987). 



A articulação destas três dimensões, só faz sentido segundo o modelo 

apresentado (figura, 2.1) quando se constrói na sala de aula um 

ambiente sem ameaça (redução de bloqueios, respeito pelas 

habilidades de pensamento e personalidades individuais), um ambiente 

democrático no qual, são sempre negociadas publicamente as decisões 

tomadas. 

Na estruturação desta experiência, recorreu-se a uma análise 

quantitativa de pré-teste, pós-teste utilizando questionários para os 

alunos e uma grelha de observação para os professores nas dimensões 

supra-citadas. Nas variáveis do aprender a aprender, dada a relevância 

dos resultados optou-se nesta comunicação pela apresentação 

longitudinal dos mesmos. 



 
Figura (2.1): Organização das dimensões que suportam as competências do aprender 

a aprender, segundo José Martins (2010) 

 

3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

 

 

 



3.1.1.ANÁLISE DAS DIMENSÕES AFECTIVA, METACOGNITIVA E 

CRIATIVA 

Sexo   

  Masculino Feminino Total 

T1 21 30 51 
Tempos 

T2 21 30 51 

Total  42 60 102 

 

Quadro 3.1: Distribuição da Amostra segundo o Sexo 

 

  Tempos   

Grupos 

Pré-

teste(T1) 

Pós-

teste(T2) Total 

Experimental- A 17 17 34 

Controlo - C 18 18 36 

Experimental- B 16 16 32 

Total 51 51 102 

 

Quadro 3.2: Distribuição da Amostra através dos Grupos de Investigação 

 

Partindo das amostras registadas nos quadros (3.1 e 3.2), iniciamos a 

nossa análise de acordo com os dados obtidos nas dimensões afectiva, 

metacognitiva e criativa, que se encontram representadas nos gráficos 

(3.1.1.1 ao 3.1.1.6.). 



 

Gráfico (3.1.1.1.): Comparação dos resultados obtidos na dimensão Afectiva, na 

perspectiva dos alunos. 

 

 

Gráfico (3.1.1.2.): Comparação dos resultados obtidos na dimensão Afectiva, 

na perspectiva dos professores. 

Quanto à dimensão afectiva, constatamos uma consonância nos 

resultados entre as duas perspectivas (gráficos 3.1.1.1. e 3.1.1.2). 

Essa sincronia atende a um equilíbrio entre vários factores, nos quais se 

destacam: i) proximidade na análise e compreensão, dos diferentes 

estados emocionais, na relação professores e alunos; ii) percepção e 

diferenciação entre motivação intrínseca e extrínseca; iii) compreensão 



e um maior entendimento das atribuições de sucesso e insucesso; iv) e 

a valorização da importância da confiança em si, no processo de 

aprendizagem. 

Apesar de os resultados serem relativamente próximos, observamos 

que nem todos os casos apresentam melhorias nesta variável, quando 

comparamos os dois tempos de investigação (T1 vs T2). O caso B 

destaca-se do conjunto, por ser o único em que os aspectos afectivos 

não foram desenvolvidos, verificando-se mesmo uma ligeira diminuição 

no tempo 2. 

Na procura de possíveis cenários interpretativos, surgem-nos algumas 

teorias que nos possibilitam ter uma visão mais abrangente sobre o 

porquê destas diferenças. 

Em primeiro lugar, devemos ter consciência que cada turma é um caso, 

sendo a sua dinâmica determinada pelo espaço e pela forma como os 

diferentes personagens interagem. Para alguns autores (Luft, 1970; 

Arends, 1995), uma turma pode ser vista como um sistema em 

desenvolvimento com a sua própria estrutura, organização e normas, 

sendo neste âmbito, tão única como uma impressão digital. Nesta 

perspectiva mais sociológica (Arends, 1995, 110) devemos ter presente 

quatro dimensões na interpretação do seu contexto: i) o clima; ii) as 

características da sala; iii) os processos que nela interferem iv) e a sua 

estrutura. 

Dentro desta dimensões destaco o clima de sala de aula e os processos 

que nela interferem, os quais se relacionam directamente com os 

aspectos afectivos dos alunos (Antunes, 2004; Bessa & Fontaine; 2002; 

Martins, 2009; Wolf, 2004) que são precisamente um dos alvos deste 

estudo exploratório. 

No sentido oposto ao caso B, observamos, que os aspectos afectivos 

registam um melhor desempenho no tempo 2 (T2), nos casos A e C, 

quando comparados com o tempo 1 (T1). Esta situação leva-nos a 

reflectir por um lado, sobre os diferentes ritmos de aprendizagem dos 

alunos e por outro, sobre as diferentes estádios de desenvolvimento que 

estão presentes num grupo, turma, o que equivale admitir, que nem 



todos têm as mesmas capacidades de raciocínio, verbalização, 

comunicação, escrita e também de criatividade ou aptidões sociais. 

Coloca-se então a seguinte pergunta na qual, se pretende aprofundar: o 

que leva os alunos a agir para aprender? 

O agir relativamente ao processo de aprendizagem, implicará de algum 

maneira uma acção, do sujeito que quer aprender. Essa acção pode ter 

pelo menos três origens: 

a) Do meio ambiente, que provoca uma perturbação num determinado 

ser vivo (onde se inclui também o homem) e que faz despoletar a 

sua autopoiésis (Maturana & Varela, 2005; Damásio, 2001) 

b) Do próprio sujeito que identifica uma necessidade ou um conflito, 

levando a entrar num processo de auto-regulação (Almeida, 1996; 

Zimmerman, 1986); 

c) Dos outros, correspondente a uma acção social, no qual se pretende 

desocultar e interpretar, o sentido ou significado que os diferentes 

autores sociais atribuem às suas práticas (Aires, 2009; Gomes, 

2009; Vygotsky, 1962 Weber, 1944). 

Como hipótese interpretativa podemos asseverar que, se o caso B pode 

ser explicado pelo desequilíbrio num destes factores, ou por todos eles, 

os outros casos podem sugerir um cenário oposto. 

Constatou-se, recorrendo aos relatos das actas do conselho de turma 

do caso B, alguns aspectos que vão de encontro a esta hipótese, 

assinalando-se situações de conflito entre os próprios alunos como: i) 

falta de maturidade; ii) dificuldades em manter a atenção; iii) 

dificuldades na verbalização e escrita assim como, no pensamento 

lógico matemático. No caso C, os alunos cooperam bem entre eles, não 

apresentando situações de grande tensão, o mesmo aconteceu no caso 

A. Neste último acrescenta-se ainda, um elevado grau de curiosidade e 

empenho pelo currículo académico. 

Tendo presente, estas características, podemos ponderar que o 

equilíbrio entre as competências inter-individuais e o desenvolvimento 



de competências sociais serão, aspectos que provavelmente conduzem 

a melhorias no sucesso generalizado dos alunos. 

Acentuamos deste modo, a importância de um bom clima de sala de 

aula, que nos remete por um lado, para os processos de adaptação da 

criança e por outro, para acções sócio-relacionais que acontecem 

dentro da mesma (Colomina et al, 2004). Na face oposta estão as 

situações das chamadas “perturbações do comportamento” (Almeida, 

Costa et al 2005), no qual se inserem um vasto leque de 

comportamentos anti-sociais que podem estar também presentes. 

Acreditamos neste contexto que, o motivo que leva a uma acção mais 

assertiva para aprender (física, moral, intelectual ou virtual) implicará 

uma postura reflexiva, só levada a cabo de uma maneira satisfatória 

através, de um processo metacognitivo (ambiental, individual, social) 

implicando neste sentido, um processo de análise simbólico consciente. 

 

Gráfico (3.1.1.3): Comparação dos resultados obtidos na dimensão Processo 

Metacognitivo. Perspectiva dos alunos 



 

Gráfico (3.1.1.4): Comparação dos resultados obtidos na dimensão Processo 

Metacognitivo. Perspectiva  

Sabendo-se à partida, que o processo metacognitivo corresponde à 

acção de pensar sobre o próprio pensamento, que é definido pelo 

sujeito que quer resolver uma determinada tarefa, e da sua capacidade 

de execução ou seja, a capacidade de decidir e de tomar uma decisão 

consciente, esta poderá ser feita, de forma individual ou colectiva 

(pensar em conjunto), observando-se o desenvolvimento generalizado 

(gráfico 3.1.1.3 e 3.1.1.4) desta capacidade em todos os casos (A, B e 

C) tanto, na perspectiva dos alunos como dos professores. 

Os resultados apresentados denotam melhorias do tempo 1 para o 

tempo 2, neste processo, o que equivale a dizer, que os alunos 

melhoraram na sua atitude reflexiva em diferentes domínios (pessoais, 

tarefa, estratégia e situação), aspecto que pode ter influenciado outras 

variáveis. 

De facto o método utilizado em EVT (o MRP) possibilita, um processo 

de auto-regulação constante (Amabile, 1996; Bahia, 2007;Martins, 2009; 

Pereira, 2000), pelo próprio aluno e grupo de trabalho, nas suas 

diferentes fases (Identificação do desafio ou situação problema; 

pesquisa e organização da informação; colocação de problemas; 

apresentação de soluções; projecto; análise dos recursos; realização e 



avaliação). Ao professor coube o papel, de mediar o grau de 

estruturação ou seja, de o tornar mais ou menos organizado, 

adaptando-o às características dos alunos e grupos de trabalho, 

acrescendo neste caso também, o papel de facilitador. 

Tal como referem diferentes autores (Rogers, 2010; Papantoniou, et al, 

2010), este processo faz alusão à capacidade de auto-supervisão e 

controlo que o sujeito tem sobre o seu rendimento, cognição e afectos 

assim como, ao meio envolvente para conseguir os seus objectivos. 

Nesta perspectiva mais humanista, esta ideia salienta que “o organismo 

é uma totalidade que interage como um todo, com o ambiente” (Rogers, 

2010) ou seja, o indivíduo possui, em si mesmo, uma capacidade de 

auto-regulação. 

Constatou-se assim que, uma das características observáveis neste 

processo foi, o aumento progressivo da autonomia dos alunos, aspecto 

também defendido por diferentes autores (Alencar, 2004; Amabile, 

1996; Peixoto, 1999; De la Torre, 1993) no qual, a utilização de uma 

aprendizagem de dupla mediação, isto é, uma aprendizagem que 

coordenada, a instrução feita pelo professor e a aprendizagem social 

(Bandura & Schunk, 1981; Vygotsky, 1962; Zimmerman, 1986) feita 

pelos alunos, através do trabalho de grupo. 

 

 



Gráfico (3.1.1.5): Comparação dos resultados obtidos no Processo Criativo. 

Perspectiva dos alunos 

 

Gráfico (3.1.1.6): Comparação dos resultados obtidos no Processo Criativo. 

Perspectiva dos Professores 

 

Os registos de como os alunos se apropriaram do processo 

metacognitivo, permitiu observar, que esta acção pode vir a ser 

desenvolvida no 2º ciclo, de forma eficaz na disciplina de E.V.T., 

tornando-se numa mais-valia para outros contextos disciplinares 

(Salvador et al, 2000; Onrubia et al, 2004). 

Quanto ao processo criativo (gráfico 3.1.1.5 e 3.1.1.6), observámos que 

nem todos os casos apresentaram melhorias do tempo 1 para o tempo 

2. Na perspectiva dos alunos, os dados mostram-nos a conjectura de 

uma relação bastante forte, entre os aspectos afectivos e o processo 

criativo. Por outras palavras, observou-se que se o caso A e C 

desvendam uma evolução nestas duas dimensões, o caso B pelo 

contrário, regista uma quebra (dimensões afectiva e criativa). 

Este fenómeno tem correspondência com alguns dos trabalhos 

elaborados por diferentes autores (Amabile, 1996; Alencar, 2004; 

Csikszentmihalyi, 1988; Martins, 2009; Torrance, 1962; Wallon, 1971), 



que realçam a influência dos estados afectivos do indivíduo 

(emocionais, de motivação, em especial da motivação intrínseca assim 

como, dos estados de fluxo ou envolvimento) com a criatividade e o 

processo criativo, salientando-se neste contexto, que o desenvolvimento 

de uma destas dimensões pode interferir com as outras. 

Na perspectiva dos professores (gráfico 3.1.1.6), o cenário apresenta-se 

mais favorável, mostrando um ligeiro progresso do tempo 1 para o 

tempo 2 de investigação em todos os casos. No entanto, verifica-se tal 

como do ponto de vista anterior, uma descida dos valores no caso B, 

mostrando também aqui, uma relação entre os aspectos afectivos e a 

dimensão criativa. 

Esta análise reporta-nos para atribuições mais positivas assim como, 

para expectativas mais elevadas por parte dos docentes como o 

optimismo, a esperança, a felicidade ou o sentido de vida (Oliveira, 

2010) em relação aos seus alunos, podendo-se tornar numa mais-valia 

ou mesmo, num indicador de sucesso académico. 

Atendendo a esta situação, fica ainda em aberto a discussão quanto ao 

processo metacognitivo, que pode ou não ser influenciado pela 

dimensão afectiva ou criativa, sendo influída por exigência externas, 

colega(s) ou professor(es) (Lopes & Silva, 2009), ou ter um carácter 

intrínseco, que se relaciona com a curiosidade do indivíduo (Bruner, 

1999, 146), ou as suas próprias preferências, dando sinais, de não 

existir uma relação linear com os aspectos afectivos e processo criativo. 

3.1.2. ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DO APRENDER A 

APRENDER 

Nesta parte vamos analisar os resultados obtidos nas competências do 

aprender a aprender, dinamizadas na disciplina de EVT. 

Resumindo, trata-se de três competências básicas (competências 

interpretativas, procedimentais e operacionalizantes), já definidas 

anteriormente88, que do nosso ponto de vista, permitem alcançar um 

                                                        
88  Competências Interpretativas: capacidade que o aluno demonstra em pesquisar e organizar a informação, nomeadamente a 
sua capacidade de análise e de síntese. Competências Procedimentais: capacidade que o aluno apresenta para desenvolver 



maior sucesso não só, no contexto académico generalizado, mas 

também na vida prática. 

 

Gráfico (3.1.2.1): Evolução das competências do Aprender a Aprender 

ao longo do no lectivo no caso A. Legenda: CI: Resultados das médias 

das competências Interpretativas; CP: Resultados das médias das 

competências procedimentais; CO: Resultados das médias das 

competências operacionalizantes. 

Olhando para o primeiro caso (caso A) representado no gráfico 

(3.1.2.1), observamos que ao longo do ano lectivo existiram flutuações 

nestas variáveis de alguma forma curiosas. 

Notamos que as competências procedimentais (CP) e 

operacionalizantes (CO) praticamente não sofreram evolução do 

primeiro para o terceiro período, enquanto as competências 

interpretativas (CI) atingem o seu pico, no segundo período. 

Devemos ter presente na interpretação dos resultados, que esta última 

competência (CI), apresenta fortes indícios, de ser directamente 

influenciada pelo prazer ou desprazer que a observação vs 

leitura/verbalização e, leitura/verbalização vs escrita proporcionam ao 

aluno, sendo o ambiente (culturalmente rico ou pobre) no qual o 

discente é educado, um dos factores que mais influenciam nos 
                                                                                                                                                                   
uma planificação sobre uma determinada tarefa. Competências Operacionalizantes: acções que o aluno desenvolve para 
resolver um problema ou uma determinada situação de forma prática, através da produção de algo (objecto, desenho, pintura). 

 



resultados conjuntamente, com as situações de sucesso e insucesso 

obtidas ao nível da própria escola e do sistema educativo (Benavente, 

1976; Sil 2004 citado por Sil, 2004, 21), uma vez que o seu 

desenvolvimento depende do tempo e dos de estímulo disponibilizados 

(Lacasa, 2004). 

Considera-se deste modo, que interpretar por um lado, implicará um 

intercâmbio entre a informação visual e não visual, intercâmbio que 

acontece sempre que os olhos percorrem, um quadro, uma escultura, 

um monitor ou um texto e que permite explicar ao sujeito, o que pensa 

sobre um determinado assunto. (Azevedo, 2000; Lebrun, 2008) 

Por outro lado as CI, acontecem também na comunicação em sala de 

aula, entre alunos/alunos e alunos/professores ou seja, está ligada às 

inferências que se constroem a partir das opiniões por eles manifestada 

(Fernandes & Silva, 2004; Lopes & Silva, 2009). 

Atende-se neste âmbito, a uma possível relação entre o processo 

metacognitivo e as CI, pois ambas estão ligadas à tomada de 

consciência pelo sujeito do que aprendeu, possibilitando a sua 

explicação através da verbalização e escrita, e o reaproveitamento dos 

recursos cognitivos noutros contextos (Martins, 2009). 

Outro acontecimento interessante, neste primeiro caso (A) é a relação 

de paralelismo, que parece existir, entre as CP e CO, de alguma 

maneira opostas, às competências interpretativas. 

Esta evidência leva-nos a realçar por um lado, a hipótese de uma 

provável relação de plausibilidade, entre estas duas competências (CP 

e CO) e por outro, a independência destas duas com as competências 

interpretativas. Ou seja, o desenvolvimento das duas primeiras parece 

afastado da segunda. 

O resultado aqui exposto, estabelece uma ligação entre os projectos 

elaborados pelos alunos e a realização eficaz do seu trabalho, plano 

esse que recorreu à representação gráfica, não verbal, através do 

desenho, o que de alguma maneira pode dar fundamento ao fenómeno 

aqui verificado. 



Assim, o agir manual, unido à representação de soluções através do 

desenho, pode não depender de uma verbalização ou explicação verbal 

para ser concretizada. O desenho funcionou neste caso, como uma 

forma de comunicação eficaz e unificadora. 

No entanto, o aumento das CI no 2º período, poderá também estar 

associada, ao trabalho de grandes grupos, no qual se partilharam ideias 

e sintetizaram informações que posteriormente foram difundidas e 

negociada pelos próprios alunos. 

No caso B (ver gráfico 3.1.2.2), notamos a mesma tendência anterior, 

entre as CP e CO, diferenciando-se no entanto, dos resultados 

apresentados relativamente ao caso anterior (caso A), sendo melhores, 

no terceiro período, quando comparados com os do primeiro. 

 

 

Gráfico (3.1.2.2): Evolução das competências do Aprender a Aprender ao longo do no 

lectivo no caso B. 

Relativamente às CI, estas assumem menores desempenhos que as CP 

e CO. Esta característica, esteve provavelmente associada às 

dificuldades sentidas pelos alunos na interpretação verbal e escrita, que 

se reflectiu também na forma como comunicam as ideias e as 

sintetizam. 



Apesar deste cenário, continua-se a notar a mesma tendência anterior 

na qual, os valores mais elevados relativamente às competências em 

análise atingem o seu máximo, no segundo período. 

Quanto ao último caso em análise, o caso C, registado no gráfico 

(3.1.2.3), verificamos um panorama completamente diferente dos 

anteriores, notando quase uma inversão dos seus resultados. 

Presenciamos que existiu uma melhoria das CI no decorrer no ano 

lectivo, atingindo os valores mais elevados no segundo período. Quanto 

às CP, estas mantêm-se praticamente inalteradas até ao segundo 

período, descendo vertiginosamente os seus valores no terceiro 

período. 

 

Gráfico (3.1.2.3): Evolução das competências do Aprender a Aprender ao longo do no 

lectivo no caso C. 

 

Esta situação alerta-nos, para a importância do trabalho de grupo não 

só, nestas idades (10 a 12 anos), como na especificidade da 

metodologia de projecto (Fabrício et al 2008; Silva, 2007; Knihs & 

Araújo, 2008), uma vez que no terceiro período, todo o trabalho, nos 

três casos aqui estudados, foi feito de forma individual, ou seja, neste 

espaço de tempo, o aluno desenvolveu todas as etapas do método de 

resolução de problemas de forma individual. 



No que respeita às CO, o cenário é análogo às competências 

anteriores, não sendo no entanto tão acentuada a sua descida. 

Reconhece-se, também neste caso (caso C) uma relação directa no 

percurso das CP e CO ao longo do ano lectivo. Porém, existe uma 

divergência de resultados quanto às competências interpretativas, 

quando comparadas com as competências anteriores, nos casos A e B. 

Colocamos então a questão: O que poderá estar por detrás desta 

diferença de resultados? 

Como relatámos anteriormente, é possível que as CI que exigem a 

tomada de consciência pelo aluno sejam, independentes das restantes, 

apesar de esta hipótese nos parecer difícil de interiorizar e perceber. 

Se construímos o conhecimento de forma integrada, essa capacidade 

integradora não é isolada, tornando-se visível também no contexto 

plástico (Damásio; 2010; Dutton, 2010) porque toda e qualquer criação, 

só ganha o estatuto de fenómeno artístico, quando é possível ser 

explicado e avaliado, segundo critérios definidos pelas correntes 

estéticas tanto, numa perspectiva analítica, da semiótica, ou 

simplesmente pelo facto, de ser importante para nós saber interpretar, 

no campo artístico (artesanato, arte pública, pintura, escultura, 

arquitectura ou mobiliário) mas também, em todas as modalidades de 

beleza (Huisman, 2008; Warburton, 2007). 

A iniciação aos problemas da estética e da arte em particular, assume 

no 2º Ciclo, uma das competências a ser estruturada em EVT, porque 

possibilita ao aluno, reconhecer novas formas de saber e fazer as 

coisas, incutindo-lhe uma nova preocupação, a de as fazer bem-feitas 

(Read, 2007). 

Talvez tenha sido essa preocupação de fazer bens as coisas que 

desenvolveu as competências interpretativas no caso C, de uma forma 

mais notável, na qual a linguagem verbal se destacou talvez, porque os 

alunos sentiram necessidade de explicarem essas experiências 

estéticas de forma desinteressada, na disciplina de EVT (Ostrower 

2005; Munari, 1987, Read, 2007). 



Assim, encontram-se possíveis explicações para este fenómeno, nas 

atitudes dos alunos perante os problemas que tem de resolver e nas 

atitudes dos seus professores, que partilham com os eles, os momentos 

de sucesso e insucesso, tentando construir em conjunto uma 

“comunidade interpretativa” transversal, com todas as outras disciplinas 

(Nunes, 2003). Neste contexto, a atitude de resiliência da criança pode, 

organizar e dirigir a própria consciência do aluno, assumindo uma 

atitude de percepção prática, passível de ser verbalizada (DʼOrey, 2007, 

46), uma vez que o clima existente foi propício a tal abertura 

experimental. 

Esta hipótese coloca ênfase na relação íntima que existe entre 

percepção e consciência, na compreensão e explicação do que se 

observa. Esta capacidade quando trabalhada de forma sistemática e 

organizada, terá permitido a todos os alunos, verificar se as suas ideias 

e projectos são operacionalizáveis e funcionais, através de diferentes 

formas de comunicação e debate (mapas conceptuais, descrições 

escritas ou projectos), o que poderá ter facilitado também, o 

desenvolvimento desta competência, de uma forma mais expressiva, no 

caso C. 

Parafraseando António Damásio as palavras de que o aluno se serve 

para transmitir os conceitos apreendidos verbais e não verbais, “foram 

originalmente formadas, ainda que de forma breve e resumida, como 

imagens auditivas, visuais ou somatossensoriais de fonemas e 

morfemas antes de passar para a folha de registo sob a sua forma 

escrita” (Damásio, 2010, 97). 

A capacidade descrita vem de encontro às teorias de diferentes autores 

(Arnheim, 2007; Danto, 1995) na qual, uma pessoa, no nosso caso a 

criança, que expressa algo, ganha assim noção do que está a 

expressar, permitindo aos outros ganharem consciência das suas 

emoções e ideias (Eco, 2008). 

Uma experiência assim utiliza obrigatoriamente, processos formativos 

ou interpretativos. Dito de outra maneira, “a percepção estética, só 

existe onde há um espírito a ser expresso” (Arnheim, 2007, 438). Os 



objectos que a princípio seriam visualmente indistinguíveis no domínio 

artístico podem agora, ser determinados através da sua apresentação e 

execução. O que equivale a dizer que, a dinamização da literacia em 

arte, parece influenciar de forma directa as competências interpretativas 

e também criativas. 

 

Gráfico (3.1.2.4): Evolução das competências do Aprender a Aprender ao longo do no 

lectivo, tendo por base os três casos estudados (A, B e C). 

Conseguimos constatar essa evidência com maior certeza, quando 

analisamos a totalidade da amostra que contempla os três casos 

estudados, nesta pesquisa (gráfico 3.1.2.4).  

Os resultados obtidos permitem-nos visualizar, o crescimento bem 

destacado, das competências interpretativas, do conjunto da amostra, 

enfatizando o contributo desta disciplina, na transversalidade com 

outras (por exemplo, na Língua Portuguesa, História e Geografia de 

Portugal ou Ciências da Natureza) que exigem, a interpretação de 

entidades que possam fluir de um cérebro para outro, entidades essas 

que Dawkins (2003, 267) designou por “memes”. 

Acompanhando esta ideia, não podemos esquecer a importância das 

restantes competências (saber construir procedimentos e 

operacionalizá-los) que podem ser, também neste caso, transversais a 

um conjunto de disciplinas, curriculares e não curriculares (como área 

de projecto ou estudo acompanhado). Os resultados quantitativos 



alertam-nos para a existência de um maior esforço, no desenvolvimento 

destas últimas competências (procedimentos e realização ou 

operacionalização), de modo a serem melhor interiorizadas pelos alunos 

do agrupamento. 

4. BREVE TRIANGULAÇÃO 

A experiência que se apresentou, permite triangular alguns aspectos 

que nos ajudam a tecer uma compreensão mais alargada, sobre a 

relação entre os aspectos afectivos, processo metacognitivo e criativo 

com as competências do aprender a aprender em EVT. 

Pegando na primeira questão89, na qual se pretende averiguar quais os 

contributos da disciplina, para o desenvolvimento de tais competências, 

verificou-se que existiu uma relação muito próxima entre os aspectos 

afectivos e o processo criativo envolvido no MRP. Estas duas 

dimensões parecem estar subjacentes ao desenvolvimento das 

competências procedimentais e operacionalizantes, existindo mesmo 

um paralelismo nestas variáveis do aprender a aprender em dois grupos 

de investigação (caso A e C).  

Por outro lado, observou-se que o processo metacognitivo poderá 

relacionar-se com as competências interpretativas ou seja, com a 

capacidade de verbalização e reflexão interna da criança acompanhada 

da capacidade de comunicação com os seus pares, valorizando-se 

neste contexto o trabalho cooperativo e criativo. Desta estrutura interna, 

acredita-se que surja mais autonomia para planificar, decidir e executar 

as tarefas, auto-regulando neste sentido o processo de aprendizagem 

do aluno. Contudo, presenciou-se que toda esta interdependência é 

sensível aos comportamentos e atitudes dos alunos dentro da sala 

assim como, à sua constituição que no caso B ficou limitada, por 

existirem crianças com necessidades educativas especiais (autismo e 

hiper-actividade) alterando, de forma significativa o ambiente de 

aprendizagem. 

Deste modo, acredita-se que a disciplina de EVT tem um papel 

importante no desenvolvimento das competências do aprender a 
                                                        
89 Ver resumo desta comunicação. 



aprender através MRP, observando-se que este acontece em grande 

parte, devido: i) ao ambiente no qual essas aprendizagens se 

desenvolveram, nomeadamente os aspectos afectivos representados 

pela ligação emocional com os conteúdos disciplinares (principalmente 

as emoções positiva como os estados de alegria, surpresa e aceitação), 

as atribuições de ordem interna relativamente aos sucessos dos alunos 

(consegui porque trabalhei, consegui porque geri melhor o tempo, 

porque sei desenhar e pintar) e à capacidade de monitorização e 

facilitação de estratégias pelo par pedagógico; ii) à capacidade de auto-

regulação dos alunos e professores, uma vez que se assistiu a uma 

sucessão de estados de desequilíbrio/ equilíbrio, patente no processo 

de dupla mediação de aprendizagem, isto é, na acção de ensino do 

professor e do trabalho cooperativo dos alunos; iii) à acção social que 

se construiu entre todos os intervenientes, na qual a comunicação e 

interpretação que se estabeleceu permitiram encontrar, zonas com 

sentido e entendimento mútuo. 

Finaliza-se esta comunicação, tendo consciência que a linha condutora 

deste estudo não se esgotou, mas apela a uma acção continuada no 

tempo e espaço na intervenção educativa, valorizando-se neste sentido, 

a investigação em educação e o papel do professor reflexivo. 
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TÍTULO         La formación en Educación Artística de los maestros en España. 

AUTOR  Estefanía Sanz Lobo. Profesora del Departamento de Educación 
Artística Plástica y Visual de la Universidad Autónoma de Madrid. 

RESUMO  La importancia que los responsables de legislar sobre educación dan a 
un área de conocimiento se refleja en el peso que sus materias tienen 
en el conjunto de los currícula. Así, en los últimos 20 años, en los planes 
de estudio conducentes a la formación de maestros de educación infantil 
en España hemos asistido a una disminución de las horas de formación 
cercana a un 70%. Por otra parte, aún existe una gran indefinición en 
los contenidos, los objetivos y las competencias que los docentes deben 
desarrollar en didáctica de las artes visuales. La mayoría de los 
maestros en ejercicio reconocen su inseguridad al enfrentarse a la 
educación artística, cuando no su desconocimiento respecto a este 
campo. Este es un terreno abonado para que las editoriales produzcan 
materiales curriculares carentes de valores fundamentales para la 
educación artística, reducida cada vez más a mero entretenimiento. Se 
produce la paradoja de la simplificación máxima y la reducción al 
estereotipo de los contenidos de la educación artística, en un contexto 
social, cultural y educativo complejo y en constante transformación que 
exige que los ciudadanos utilicen estrategias de manejo de la 
información visual, de conocimiento, crítica y apreciación que pueden 
desarrollarse únicamente mediante la educación artística.  
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RESUMO  Resulta difícil cultivar desde el habitual carácter disciplinario de la 

asignatura Educación Visual (de enseñanza secundaria), objetivos 

curriculares (BOCAM, RD. 23/2007, de 10 de mayo) tan importantes 

como “apreciación del patrimonio”, desarrollo de la “sensibilidad 

estética” hacia el entorno, incremento de la “capacidad creativa”, etc.  

Más bien, dicho carácter disciplinario parece acentuar la aparente 

indiferencia del adolescente ante el patrimonio cultural y natural, cuando 

no hacia la misma práctica artística (percibida como un compendio 

disparatado de técnicas y temas). Y esto, además, resulta tanto más 

desalentador en contraste con el vívido interés que el mundo virtual 

suscita en la cultura adolescente.  

Sin embargo, las apariencias engañan, en especial en la etapa de la 

adolescencia, y la propuesta aquí presento consiste en un tipo de 

práctica artística que combina conceptos como “Mi rincón favorito”, y 

técnicas como la fotografía y la pintura. El objetivo consiste en cruzar 

los objetivos anteriores  con la personalidad de cada adolescente, 

incorporando su interés por el mundo digital-virtual en un “espacio 

íntimo” pero con marcadas influencias de la cultura que aparentemente 

ignoran. 

 

TEXTO Resulta difícil cultivar, desde el habitual carácter disciplinario de la 
asignatura Educación Visual (de enseñanza secundaria), objetivos 
curriculares (BOCAM, RD. 23/2007, de 10 de mayo) tan apreciados por 
el ministerio de educación como la “apreciación del patrimonio” (natural 
y cultural), desarrollo de la “sensibilidad estética”, incremento de la 
“capacidad creativa”, etc.  Dicho carácter disciplinario, en el que se pone 
todo el énfasis en la reproducción de referentes y modelos ajenos al 
alumno, parece acentuar la aparente indiferencia del adolescente ante 
los objetivos anteriores, cuando no hacia la misma práctica artística 
(percibida como algo ajeno a los propios intereses). Las propuestas que 
defenderé a continuación tienen en común la relación de los objetivos 
anteriores (sensibilidad, creatividad, conocimiento y apreciación del 



patrimonio cultural y natural) con la personalidad, las aficiones y el 
entorno inmediato de cada adolescente, aprovechando y estimulando su 
interés por el mundo digital-virtual en un “espacio íntimo” pero con 
marcadas influencias de la cultura que creemos que ignoran.  

Según la definición dada por el ministerio de educación español de 
competencia artística y cultural para la etapa de educación secundaria 
obligatoria, el alumno es algo así como una “tabula rasa” sobre la que 
inculcar modelos y patrones culturales para convertirle a continuación en 
un reproductor competente de más de lo mismo:  

“puesto que se amplía el conocimiento de los diferentes códigos 
artísticos y la utilización de las técnicas y los recursos propios. El 
alumnado aprende a mirar, ver, observar, percibir, analizar y reflexionar 
y desde el conocimiento del lenguaje visual, apreciar los valores 
estéticos y culturales de las producciones artísticas. La experimentación 
e investigación con diversas técnicas plásticas y visuales facilita la 
adquisición de esta competencia, sobre todo, si se es capaz de 
expresarse a través de la imagen.” 

Frente a ésta definición, en mi opinión demasiado ajena  a lo que 
Fernando Hernández define como “historias de vida”, propongo la 
definición que hacen Zabala y Arnau (2007) de competencia: 

“La competencia consistirá en la intervención eficaz de los diferentes 
ámbitos de la vida, mediante acciones en las que se movilizan, al mismo 
tiempo y de manera interrelacionada, componentes actitudinales, 
procedimentales y conceptuales.” 

Considero que esta última definición incorpora elementos que harían 
posible la relación de los objetivos enunciados arriba y explicitados en el 
currículo con  una auténtica competencia artística. La práctica artística 
tendría que ser otra cosa diferente a la mera obediencia resignada de 
los alumnos ante la mecánica administración del conocimiento, sistema 
que orbita más alrededor de las limitaciones del profesor que en las 
capacidades del alumno. 

Ejemplo de lo anterior se manifiesta en el predominio de actividades 
donde se colorean determinados dibujos o bien, en el mejor de los 
casos, hay que realizar una cuadrícula para ampliar el dibujo que 
proporciona  invariablemente el profesor siguiendo modelos 
heterogéneos y dispersos en función del objetivo de la semana. De esta 
manera, Escher es apropiado para la realización de composiciones 
modulares. El renacimiento italiano para la armonía en composición y 
color. Los grabados de Morandi para el claroscuro. El Guernika de 
Picasso, para demostrar la progresión del arte hacia la abstracción, etc. 
También tendríamos los habituales círculos cromáticos, el   trazado de 
figuras geométricas como polígonos estrellados, la realización de 



decoraciones geométricas para la navidad, cadenetas, postales en las 
que al abrir las hojas sale una figura de papel en tres dimensiones…etc. 
Sin embargo, no parece que esto haya sido suficiente para “adormilar” 
el talento que nuestros alumnos llevan dentro. 

 

Mi rincón favorito y una habitación con vistas 

Bajo el título “mi rincón favorito” propuse durante el año 2010 un 
concurso fotográfico para los alumnos del IES infanta Elena de 
Galapagar, una pequeña ciudad dormitorio de unos treinta mil 
habitantes situada en la sierra, al norte de Madrid. El tema era lo 
bastante abierto para admitir cualquier posibilidad, desde entornos 
domésticos hasta los espacios más amplios o los parajes más 
recónditos, pudiendo elegir libremente los artistas adolescentes el 
figurar o no en sus fotos. Para mi sorpresa, la mayor parte de las fotos 
estaban relacionados con el patrimonio natural como son las dehesas y 
roquedos (figura 1) del entorno natural y cultural de Galapagar y otras 
poblaciones cercanas como San Lorenzo de el Escorial, y otras nada 
cercanas, como la ciudad inglesa de Gloucester (ciudad con la que hay 
intercambio de estudiantes), parques naturales de los Pirineos, 
diferentes playas, etc. También estaban presentes los deportes,  los 
espacios de las casas y la lectura, en variantes tan opuestas como la 
lectura al aire libre (figura 2) como la lectura en el WC… 

La propuesta “una habitación con vistas”  vino continuación de la 
anterior y consistía en reciclar una de las fotos anteriores para realizar 
una obra pictórica con la técnica del gouache y/o acuarelas. Esta obra 
debía incluir el retrato de los artistas y/o hacer referencia directa a las 
fotografías del “rincón favorito”, como queda patente en la figura 4. 
También hubo una alternativa diferente, en la cual había que relacionar 
algunos de los espacios anteriores con el estudio del cuadro de Dalí 
“Gala asomada a una ventana”, cuadro sobre el que estuvimos 
trabajando los departamentos de inglés y plástica, combinando la 
redacción de cómo se imaginarían esa chica de la que desconocen la 
cara y su posterior versión con témperas en el aula. Una vez realizada 
esta labor de redacción, tenían que reelaborar el cuadro de manera 
totalmente libre, intentando dotarlo de un sentido cercano a ellos, y 
como se puede observar en el fragmento de la figura 3, el mar es 
sustituido por la típica encina de la meseta castellana. 

 

 

 



 

  
Arriba a la izda. Figura 1, fotografía. Arriba a la dcha. Figura 2, fotografía.  

Abajo a la izda. Figura 3, gouache. Abajo a la dcha. Figura 4, técnicas mixtas. 



Rituales de fin de semana 

Con este nombre se ha propuesto en el curso 2011 en el mismo centro, 
un concurso de creación audiovisual. ¿Qué hacen, qué tipo de ocio 
satisface a nuestros alumnos? Los temas que reflejan los alumnos han 
sido los siguientes, teniendo en cuenta que hay imágenes que pueden 
ser consideradas en dos categorías (como deportes y relación con 
amigos, o compras y relaciones sociales, etc.: relación con amigos, 
actividades sociales: 30%. Metáforas visuales, como por ejemplo 
zapatos de tacón, vasos de cóctel, etc.: 34%, como por ejemplo la figura 
5. Compras: 13%.Deportes: 13%.Turismo, naturaleza: 17%, categoría 
ilustrada por la figura 6, fotograma del cortometraje titulado “Almendra”. 
Estudio y deberes en casa: 4,34%.  

Parece que las categorías extraídas a partir de este concurso 
contradicen algunos preconceptos acerca del ocio  adolescente, 
presentes en los temores de algunos  padres, que quizás esperaban 
encontrar cosas desagradables, tales como imágenes relacionadas con 
el alcohol, tabaco, consumo irreflexivo…Sin embargo, como ya tuve la 
oportunidad de constatar junto a investigadores asiáticos en una 
investigación dirigida por Estefanía Sanz (directora del Dpto. de 
Educación Artística y Visual de la Facultad de formación de profesorado 
y educación de la Universidad Autónoma de Madrid) y llevada a cabo 
con adolescentes coreanos, taiwaneses, japoneses y españoles. En 
esta investigación, claramente relacionada con “Mi rincón favorito”, entre 
otras, se les hizo la propuesta de representar “Yo en mi lugar favorito, 
haciendo lo que me más me gusta”. Categorías como compras, ver la 
televisión o consumo pasivo fueron relativamente minoritarias a favor de 
otras totalmente inesperadas como dormir,  dibujar o escribir, leer 
escuchando música, hacer pasteles y dulces… 

You don´t know me!!! 

 

No me conoces… ¿sabes quién soy? ¿Crees que lo poco que ves de mí 
en tu asignatura te permite juzgarme? Este es el mensaje que nos  

Arriba dcha. Figura 5. Izda. Figura 6 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

transmite este alumno de 16 años, escolarizado en 4º de diversificación 
(agrupación  que en España se destina a los alumnos con problemas de 
aprendizaje o con desfases curriculares), etiqueta bajo la cual se 
clasifican alumnos de diversas procedencias y situaciones académicas 
que por lo general coinciden en no superar las materias “muro” de 
nuestro sistema escolar: lengua y matemáticas. En la “acción” que 
describo en estas líneas (figuras 7,8 y 9), un grupo de alumnos fue 
animado por la alumna del máster de secundaria Rosa Rizo y por mí  a 
realizar un retrato subjetivo, superando las barreras de género y de 
clasificación que normalmente nos vienen impuestas por la sociedad y 
el mismo sistema educativo. Los alumnos que se animaron a realizar 
esta acción fueron una chica y un chico, ambos de origen 
sudamericano. Realmente fue ella la que inició este tipo de prácticas en 
el aula, al decidir pintar  sobre su cara un paisaje de su Colombia natal. 
Al comentar que este tipo propuestas también son arte, el chico decidió 
plasmar sobre su cara un autorretrato que se había hecho con 
anterioridad titulado “you don´t know me”. Para éste, eligió como 
referentes una mezcla de luchador mexicano y  rockabilly, para lo cual el 
chico fue ayudado por la chica y finalmente, posó con el autorretrato 
original.  Este auténtico artista (que desafiando el habitual consejo 
orientador para estos alumnos se matriculó al año siguiente en 
bachillerato), salió del aula de plástica sin lavarse la cara atravesando 
todos los pasillos y saliendo así a la calle… ¡! 

 

 

 

Figuras 7,8 y 9 



Conclusiones 

Creo que hay claros motivos para el optimismo si consideramos que la 
formación artística previa de la gran parte de los  alumnos que han 
participado en las experiencias anteriores ha consistido básicamente en 
la realización de las consabidas fichas del panorama educativo español 
y el paradigma dominante es claramente disciplinario pero sin 
elementos de crítica o reflexión. 

No obstante, no estoy seguro a qué tipo de paradigma educativo 
obedecería centrar los referentes artísticos en el propio alumno y otros 
grupos de alumnos sin repetir esquemas perjudiciales tales como: “Juan 
lo ha hecho bien, fijaos en él”...  Centrar la reflexión y la búsqueda 
artística partiendo del propio alumno es otra cosa y es una tarea 
sumamente compleja y delicada. No creo que tenga mucho que ver con 
lo que se conoce desde hace unos años como cultura visual. La cultura 
visual, influida por la posmodernidad, plantea algunas cuestiones 
interesantes para la educación artística, dado que la identidad de 
nuestros alumnos está influida en buena medida por ésta.  Pero en 
educación artística debe haber un espacio para el desarrollo del bagaje 
personal del alumno en relación con su entorno y sus experiencias y el 
patrimonio cultural (cada vez más diverso, siempre en transformación) 
que se le pretende transmitir. Esta es precisamente, para mí, la materia 
prima principal del arte adolescente y de conocidas experiencias de 
artistas contemporáneos. Movilizar y estimular este tipo de búsquedas 
es sin duda un camino que facilita un proceso de búsqueda y la 
búsqueda en sí es lo que hará resolver durante el proceso, múltiples 
problemas relacionados con técnicas y procedimientos así como 
conceptos tales como la decodificación y la reflexión acerca de la cultura 
visual que rodea el mundo de la comunicación visual y el arte. Esto 
último me hace reflexionar acerca de lo siguiente: cuánto tiempo más 
estaremos ignorando la capacidad de crear y de expresar de nuestros 
alumnos. Ya sea construyendo historias, narrándolas, filmándolas, 
pintándolas, fotografiándolas….pero siempre deberíamos fomentar  un 
referente claramente centrado en  ellos mismos, tal y como hemos visto 
en las experiencias anteriores. No sustituyamos las meninas por  el 
manga sin más, pues al fin y al cabo no habremos hecho más que 
sustituir un modelo por otro, hablemos con total libertad de “alta” y “baja” 
cultura, de la cultura visual, de todo aquello que deseemos transmitir, 
pero siempre deberemos respetar y contar con el único artista de 
referencia en nuestra aula: el alumno.  
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RESUMO  Este artigo compreende um ensaio teórico sobre a relação entre as 
transformações ocorridas nas formas de manifestações entre a arte 
moderna e contemporânea e os museus de arte. Discutiremos a 
correlação entre o modelo do cubo branco modernista e a atual 
utilização da caixa preta teatral como espaço possível, porém não o 
único, para expografia da arte contemporânea. Compreendemos a 
curadoria e as montagens expográficas como espaços privilegiados do 
pensamento arquitetônico por transitarem entre a relação dos lugares, 
dos espaços e das obras. Partiremos da concepção de cubo branco 
para OʼDoherty (2002), de cenografia da arte para Gonçalves (2004) e 
de caixa preta para Castillo (2008). Nessa investigação procuramos 
problematizar a relação entre arte e arquitetura na transição entre a 
formatação expográfica moderna e as novas derivações da museografia 
contemporânea. 
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Abstract 

This article contains a theoretical essay on the relationship between the 
changes occurring in the forms of expressions between the modern and 
contemporary art and art museums. We discuss the correlation between 
the modernist white cube model and the current use of black box theater 



space as possible, but not the only expography for contemporary art. We 
understand the curated and mounted expographic as privileged spaces 
of architectural thought by transitioning between the relationship of 
places, spaces and works. We leave the design of the white cube for 
O'Doherty (2002), the art of set design to Gonçalves (2004) and black 
box for Castillo (2008). In this investigation, we intend to discuss the 
relationship between art and architecture in the transition between the 
formatting expographic modern and new derivations of contemporary 
museology.  
 

Keywords Art. Architecture. Museum of Art. 

 

TEXTO 1. Introdução 

A expografia da arte moderna foi desenvolvida como contraponto a 
forma anterior de exposição de artes visuais, as exposições dos 
grandes salões oficiais de arte do século XIX, ela surgiu como ruptura, 
uma nova forma expositiva, fruto das manifestações das artes de 
vanguarda que primavam por parâmetros diferenciados da tradição 
acadêmica.  

Não seria mais possível copiar a natureza, a mimese não era mais 
tolerada, também não era possível tratar a exposição como um 
amontoado de quadros, dispostos aleatoriamente. O cuidado com a 
higienização do espaço expositivo, a limpeza e minimização das 
interferências visuais na obra, entre obras e/ou entre o espaço passou a 
ser encarado como elemento essencial, material para especialistas. 

Esse assunto passou a ser importante para o artista e para o crítico, 
figura central para a arte moderna, como o exemplo de Clement 
Greenberg (1909-1994)90, capaz de construir carreiras e destruí-las 
apenas com seus textos críticos. A atuação do crítico, aos poucos, foi 
sendo substituída pelo impacto das ideias do curador, personagem que 
surgiu na contemporaneidade, substituindo o conservador de museus e 
assumiu a dianteira do processo de seleção, orientação, concepção e 
montagem do aparato expositivo atual. 

Ele ainda não está na lista da Classificação Brasileira de Ocupações [o 
curador] (CBO-2002), documento oficial de referência no campo de 
trabalho, nem possui um curso de formação exclusivo, no entanto seu 
nome está por trás de quase toda exposição que se realiza hoje no 
mundo. De mapeamentos, concursos, bienais, instituições, museus e 

                                                        
90 Importante crítico de arte, defensor dos princípios modernistas, principalmente da arte 
abstrata neo-expressionista americana dos anos 1950, figura que contribuiu para a 
definição dos rumos da arte moderna no pós-guerra. 



galerias também: ele emerge em todo canto, cada vez mais, como uma 
figura imponente, uma necessidade, e uma polêmica (MINDÊLO, 2006, 
s/p). 

Assumindo um posto nunca antes ocupado pelos mecenas, marchands, 
nem pelos críticos de arte, o curador tornou-se mais importante do que o 
artista, como atesta a revista inglesa Art Rewiew atribuindo em 2009, o 
título de nome mais poderoso do mundo da arte a Hans Ultrich Obristh; 
“(...) na oitava edição do prêmio, pela primeira vez, um curador ocupa o 
topo da lista” (BRAVO, 2010, p. 66-69). 

Sinal dos tempos. No princípio eram os artistas – e do contato direto 
deles com seus mecenas e o público resultava o valor e a relevância de 
uma obra. Num segundo momento, entraram os críticos. (...) Agora 
chegou a era dos curadores. E por que eles são tão importantes? (...) 
Em primeiro lugar, porque hoje eles não se limitam a organizar 
exposições e escrever seus catálogos, como faziam no passado. Por 
meio de coletivas que montam, expressam suas opiniões sobre a arte 
contemporânea. (...) O segundo motivo é que, por exercerem essa 
função criativa, os curadores ganharam prestígio. Assim, passa a ser 
uma honra para um artista – e fator de valorização – participar de uma 
mostra assinada por uma grife como Obristh. (PIEMONTE, 2010, p. 66). 

 

O curador passou a ser, essencialmente, o arquiteto das mostras e 
exposições em todo o mundo, qualquer artista atual recorre à influência 
desse profissional para valorizar sua produção e dar visibilidade ao 
conjunto da obra. Na verdade, o curador, hoje, é o detentor da palavra 
final do projeto expográfico contemporâneo, consequentemente, é o 
indivíduo que interfere no espaço para construir leituras possíveis de 
uma mostra, geralmente, em diálogo com o arquiteto e com o artista, 
buscando ideias originais para a ocupação. Segundo Mindêlo: 

Até os anos 80, quase ninguém ouvia falar dele [o Curador], na maior 
parte do tempo recluso em seu papel de conservador de museu. Da 
década de 90 para cá, contudo, a situação mudou. A ocupação se 
tornou tão emergente que hoje quase não dá para pensar em arte 
contemporânea sem considerar o seu papel no mercado e na cadeia de 
produção artística. (MINDÊLO, 2006, s/p). 

Desta forma, para tratarmos da transição dos processos expográficos 
modernos oriundos do cubo branco, para as novas e híbridas formas de 
apresentação da arte contemporânea, faz-se necessário, entender a 
ação do curador como definidor potencial de espaços. No Brasil 
segundo Martinez  



Faz-se necessário dirigir a análise de eventos em espaços institucionais 
– predominantemente, museus – para o modo pelo qual as condições 
de visibilidade da arte contemporânea se sobrepõem às configurações 
espaciais que, embora despojadas de elementos decorativos em estilos 
do passado, possuem uma estrutura espacial em que, considerando a 
indissociabilidade forma-conteúdo, significa (MARTINEZ, 2007, s/p). 

 

A significação das montagens expográficas são articulações simbólicas 
que envolvem questões de espaço e lugar, em uma intricada rede de 
relações entre o trabalho exposto, o espaço arquitetônico construído, a 
disposição cenográfica dos objetos no espaço, a necessidade de 
interação público/obra e o desenho expográfico proposto pela curadoria.  

Diante da complexidade da montagem expográfica contemporânea 
gostariamos de discutir neste artigo a relação essencial da “tipologia do 
cenário expositivo” (GONÇALVES, 2004, p.21), a influência do curador 
de arte, as relações com o público e as mudanças entre a concepção 
moderna e contemporânea nas exposições de arte. 

 

2. Metamorfoses da Expografia: do excesso dos gabinetes de 
curiosidades ao cubo branco moderno 

As primeiras formas de manifestação da exposição pública, ou semi-
pública de objetos foi oriunda do século XIX, com os gabinetes de 
curiosidades, que tinham como objetivo reproduzir um microcosmo do 
mundo conhecido. Com a intenção de popularizar o acesso aos bens e 
coleções da nobreza ao público como forma de conhecimento, 
reafirmando o domínio da elite, essas mostras foram constantes em 
toda a Europa, sendo substituídas pelos espaços dos museus. 

Só com a ruptura social produzida pela Revolução Francesa (1789), e 
ao longo do século XIX, que o museu se configura como uma instituição 
aberta ao público, democrática, voltada para a memória do passado e 
para a construção do futuro (GONÇALVES, 2004, p. 16). 

Com a consolidação dos museus e dos salões de arte no século XIX, o 
padrão expográfico passou a ser considerado em todo o mundo um 
importante aspecto da exposição. A expografia do século XIX, de forma 
independente ou articulada, seguia o seguinte padrão taxionômico: a 
galeria como a célula mínima da exposição, as paredes deveriam estar 
recobertas por quadros, as margens e o rodapé das paredes eram 
utilizados como espaço de exposição, as pinturas de maior tamanho 
eram colocadas no topo junto ao teto, devido à facilidade de 
visualização, os quadros mais importantes eram centralizados na altura 



do olho e os quadros menores colocados junto ao rodapé para facilitar a 
proximidade do olhar. Cada obra era encarada como uma entidade 
independente, a moldura dividiria e diferenciaria um trabalho do outro, a 
distribuição espacial, geralmente, levava em consideração o estilo ou 
período histórico. 

O grande exemplo dessa taxionomia são os tradicionais salões de arte 
e as grandes galerias do Museu do Louvre a partir da reorganização da 
grande galeria em 1796. (ver figura 01). Já a partir do final do século 
XIX uma reorganização espacial foi aplicada na disposição das obras no 
Louvre como podemos observar na figura 02, respeitando a disposição 
central das obras nas paredes, livrando a porção média superior das 
paredes e o rodapé, mas mantendo certa disposição entre obras 
maiores em cima e menores em baixo, procurando respeitar o ponto de 
vista na linha do olho do observador. Nesse formato, as obras 
ganharam distância entre elas, no entanto, o padrão expositivo ainda 
permanece muito diferenciado da posterior distribuição modernista do 
cubo branco. 

 

  

Figura 01. Reorganização da grande 
galeria do Louvre, em 1796. Foto: R.M.N. 

(R. Greemberg, 1996, p. 126) In: 
(GONÇALVES, 2004, p. 15). 

Figura 02. Sala de exposição do Museu 
do Louvre – Paris. Disponível em: 

http://euromano.files.wordpress.com. 
Acesso em: 10.01.2010.   

 

Com a eclosão das vanguardas históricas no início do século XX, 
modificando o estatuto da arte e posteriormente em meados desse 
século, com o surgimento da arte contemporânea, a concepção dos 
dispositivos de apresentação das formas de exposição foi se 
modificando a partir do surgimento das galerias de arte particulares e 
dos museus de arte moderna e contemporânea, criando tipologias 
expositivas características. “(...) [É] a exposição [analisada] sob a óptica 
do evento e como meio de comunicação no contexto cultural em que se 
realiza, interagindo com os paradigmas da arte de seu tempo” 
(GONÇALVES, 2004, p. 20). 



Contrapondo-se as formas expositivas características do século XIX, 
anteriormente citadas, o século XX depura o espaço expositivo como 
forma ideal de exposição, a galeria moderna passa a sacralizar a 
formalidade expositiva, utilizando um sistema fechado de valores, 
subtraindo as interferências externas, isolando a obra exposta em uma 
câmara de estética única e universal, a forma espacial ideal do Cubo 
Branco. OʼDoherty ao descrever o cubo branco modernista afirma que: 

A galeria é construída de acordo com preceitos tão rigorosos quanto os 
da construção de uma igreja medieval. O mundo exterior não deve 
entrar, de modo que as janelas geralmente são lacradas. As paredes 
são pintadas de branco. O teto torna-se fonte de luz. O chão de madeira 
é polido, para que você provoque estalidos austeros ao andar, ou 
acarpetado, para que você ande sem ruído. A arte é livre, como se dizia, 
“para assumir vida própria”. Uma mesa discreta talvez seja a única 
mobília. Nesse ambiente, um cinzeiro de pé torna-se quase um objeto 
sagrado (...). Completa-se a transposição modernista da percepção, da 
vida para os valores formais. Esta, claro, é uma das doenças fatais do 
modernismo (OʼDOHERTY, 2002, p. 4). 

O Cubo Branco é devedor direto das formas espaciais do concretismo 
russo, principalmente do espaço Proun, criado por El Lissistky91, 
valorizando o plano geométrico, passando a construção tridimensional e 
a utilização de objetos com formas geométricas definidas. 

El Lissistky dedicou-se a construção de espaços expositivos integrados 
entre a arte e arquitetura, por meio do protótipo Proun, organizando as 
dimensões do espaço por meio dos elementos expostos, criando 
múltiplas composições integradas pela forma. O artista utilizou a massa, 
o espaço, o plano, a proporção e o ritmo como elementos essenciais, 
transformando por meio da economia visual materiais em forma (ver 
figuras 03 e 04). 

                                                        

91 El Lissitzky (1890-1941) é considerado um dos principais nomes do Construtivismo Russo. Ele 
acreditava que era necessário propor novos modos de utilização para expografia. Em 1921, mudou-se 
para Alemanha convidado a dar aulas na Bauhaus, a escola de design fundada pelo arquiteto Walter 
Gropious. A Bauhaus, fundada em 1919, em muitos aspectos se parecia com os Vkhutemas de Moscou, 
mas era um local onde a mera apreciação intelectual dos objetos artísticos e a simples funcionalidade dos 
produtos industriais deveriam ser transcendidos por um design funcional. Disponível em: 
http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=2532. Acesso em: 14.01.2010.  

 

 



 

 

Figura 03. El Lissitzky - “Espaço Proun" 
1921. Disponível em: 

http://www.pco.org.br/userfiles/image/especi
ais/caderno_cultural/1488/31.jpg. Acesso 

em: 10.01.2010. 

 

Figura 04. El Lissitzky – projeto gráfico 
Espaço Proun. Litografia. 44 X 60,2 cm. 

Cerca de 1923. Disponível em: 
www.artnet.com/.../el-lissitzky-proun-

v.html. Acesso em: 12.01.2010.  

 

Limpa e artificial, essa concepção espacial utilizava a sensação de 
ausência do tempo, já que manipulava as relações entre o público e o 
espaço, por meio da iluminação artificial, criando a ilusão do dia 
contínuo e eterno, tal como nos atuais shoppings centers, um mundo 
ilusório, virtual, só visível por meio da fotografia, metáfora da exposição. 
É a exposição mediada pelo espaço construído e pelo simulacro da 
hiper-realidade, como afirma Martinez: 

Ao longo de várias décadas do século XX tornamo-nos habituados às 
exposições de artes visuais que eram desenhadas e montadas, 
predominantemente, de acordo com uma única tipologia expográfica: a 
do cubo branco. Neste tipo de configuração espacial não deveriam ser 
deixadas marcas de uma subjetividade estruturadora: ao ver as obras 
instaladas em espaços absolutamente neutros e imaculados, o público 
deveria crer na universalidade da experiência com a arte. Ou seja, em 
qualquer ponto do planeta a obra falaria por si mesma e bastava ao 
sujeito que a visitasse ter competência sensorial e, sobretudo, cognitiva 
para que as obras se tornassem inteligíveis. Nessas condições, o 
curador era um sujeito que não deixava marcas do seu fazer na 
exposição. (...) Deste modo, o texto curatorial era produzido por uma 
autoridade objetiva, ou supra-objetiva (MARTINEZ, 2007, s/p). 

 

Outra questão central para a disseminação do ideal do cubo branco 
como espaço expositivo privilegiado para a arte moderna foi a tipologia 



estrutural do Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA92, como 
descreve Gonçalves: 

 

A partir da segunda metade do século XX, define-se claramente uma 
tipologia museográfica para as exposições de arte moderna, mais tarde 
adotada pela arte contemporânea. A nova tipologia desse século 
aparece com o primeiro museu de arte moderna, o Museu de Arte 
Moderna de Nova York, nos Estados Unidos, que convencionou uma 
cenografia de paredes brancas nas exposições de arte moderna. A 
partir daí, o cubo branco impõe-se como o espaço ideal para a 
exposição de arte (GONÇALVES, 2004, p. 37). 

 

O MoMA tornou-se paradigma, copiado em todo o mundo, como um dos 
principais modelos para a construção de museus de arte moderna.  
Inaugurando também a era do museu espetáculo, onde o projeto de 
arquitetura passou a ter um forte apelo estético e o espaço arquitetônico 
museal ganhou outras significações. “Chegamos a um ponto em que 
primeiro vemos o espaço em si e não a arte. (um clichê atual é elogiar o 
espaço ao entrar na galeria)” (O'DOHERTY, 2002, p. 03). (Ver figuras 
05 e 06). 

 

 

 

 

Figura 05 – Fachada do MoMA, década 
de 1950 – Nova York – Disponível em: 

museologia.incubadora.fapesp.br. Acesso 

Figura 06 – Sala Exposição do MoMA, 
década de 1940 – Nova York – 

Disponível em: 

                                                        
O projeto original do MoMA, criado em 1929, pelos arquitetos Phillip Goodwin e 
Edward Durell Stone, sob a tutela da família Rockfeller, foi considerado desde o início 
como modelo paradigmático do racionalismo construtivo, copiado em  todo o mundo 
como obra de referência para o formato de museus. Um dos fatores que levou a 
divulgação do modelo do MoMA foi a forte atuação de Alfred Barr, como curador, desde 
1929, ano da fundação do museu, por quase quatro décadas (DA COSTA, 2009, p. 08). 

 



em: 12.01.2010. museologia.incubadora.fapesp.br. Acesso 
em: 12.01.2010. 

 

 

3. Expografia contemporânea: entre o minimal e a cenografia 

A partir dos anos 1960, os movimentos artísticos de vanguarda 
sofreram mudanças significativas, inauguradas pela contraposição da 
Pop Art americana e inglesa, para com o neo-expressionismo abstrato 
americano dos anos 1950. A Pop foi um movimento denominado pelo 
crítico inglês Lawrence Alloway em 1954, designando representações 
de produtos populares oriundos da cultura ocidental americana. Objetos 
e símbolos do mass média foram cooptados pelos artistas para compor 
as suas obras, com materiais contemporâneos como a tinta acrílica, o 
silk-screen, poliéster, látex, utilizando as ilustrações, a colagem gráfica, 
os quadrinhos, a fotografia, o cinema, o outdoor, os produtos 
industrializados como temas, uma iconografia urbana e midiática. 

A Pop inaugurou nos anos 1960 um retorno a arte figurativa, minimizada 
pelo expressionismo abstrato que dominava a cena artística americana 
do pós segunda guerra nos anos 1950.  Em 1964 Andy Warhol (1928–
1987), expôs réplicas de caixas de produtos industrializados como o 
famoso Sabão Brillo, em tamanho natural na Stable Gallery em Nova 
York, inaugurando um jogo ambíguo, onde o objeto exposto tanto 
poderia compor o espaço da galeria como o espaço de um 
supermercado, o comum virou objeto de arte. Warhol instaura um 
discurso onde o espaço expositivo relacionava-se diretamente com o 
objeto à mostra (ver figura 09).  

Em meados dos anos 1960 uma tendência artística intitulada 
minimalismo, batizada por Richard Wollheim, em um ensaio de 1965, 
passou a dominar a cena artística americana, com uma produção de 
objetos austeros, monocromáticos e abstratos. Trabalhos que 
dialogavam diretamente com o espaço da galeria, por serem expostos 
em contato direto com o chão ou com a parede, sem necessitarem de 
molduras ou módulos expositores; a estética minimalista primava pelo 
uso de materiais industriais e por uma forma de construção modular que 
retratasse a forma de produção de imagens de um universo urbano e 
industrial. 

Outra tendência artística dos anos 1960 e 1970, que exerceu forte 
influência na modificação da concepção expográfica contemporânea foi 
a arte conceitual, surgida na Europa e nos EUA, privilegiava o conceito 
à obra, onde a atitude mental tinha relevância sobre a produção do 
objeto artístico. 



O termo arte conceitual é usado pela primeira vez num texto de Henry 
Flynt, em 1961, entre as atividades do Grupo Fluxus. Nesse texto, o 
artista defende que os conceitos são a matéria da arte e por isso ela 
estaria vinculada à linguagem. O mais importante para a arte conceitual 
são as idéias, a execução da obra fica em segundo plano e tem pouca 
relevância. Além disso, caso o projeto venha a ser realizado, não há 
exigência de que a obra seja construída pelas mãos do artista. Ele pode 
muitas vezes delegar o trabalho físico a uma pessoa que tenha 
habilidade técnica específica. O que importa é a invenção da obra, o 
conceito, que é elaborado antes de sua materialização 
(ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2009). 

Espaço privilegiado para a experimentação artística a arte conceitual 
primou pelo desenvolvimento da performance, da arte postal, das 
instalações, do vídeo, da arte xérox, etc. meios até aquele momento, 
incomuns para a produção artística, criando circuitos alternativos e rotas 
diferenciadas da cultura visual tradicional, questionando inclusive a 
hegemonia americana e européia na produção artística, tornando-se 
uma tendência internacional e multicultural. 

Essas e outras tendências da arte contemporânea, tais como a Land 
Art, e a arte eletrônica difundiram o conceito de interferência urbana, 
instalação e vídeoinstalação em todo o mundo. Esses novos meios 
levaram a um redimensionamento e redirecionamento do potencial dos 
espaços expositivos para a arte contemporânea, exigindo do curador, 
do arquiteto, do museólogo e do artista um trabalho em equipe para 
garantir a especificidade dos projetos museográficos e expográficos 
para abrigar formas de representação artística que pretendem construir 
seu próprio espaço, acentuando o conflito entre a arquitetura e a obra 
exposta. 

Acompanhando as inúmeras modificações ocorridas na produção 
artística a partir dos anos 1960, com a criação em todo o mundo, de 
imponentes instituições como museus de arte no final do século XX, a 
expografia passou a incorporar elementos cada vez mais cenográficos, 
distanciando-se do cubo branco para incorporar o projeto da exposição 
como um objeto de arte, como afirma Gonçalves: 

Dos anos 70 para cá, muitos governos passaram a investir na 
construção ou remodelação de museus. Os museus passam a ser 
“monumentos”, ícones da modernização da sociedade, emblemas da 
identidade cultural urbana, lugar obrigatório para freqüência turística e 
de lazer e diversão para o cidadão. Os museus tornam-se pontos de 
referência centrais para a cultura. Passam também a ocupar um 
importante lugar na história da arquitetura. (...) É nesse contexto que 
uma nova dimensão para apresentação da exposição de arte vai 
aparecer. Acontece uma estetização da apresentação das exposições 



de arte, ao mesmo tempo que se dá a estetização da arquitetura 
(GONÇALVES, 2004, p. 66).  

Desta forma, surgiram projetos expográficos diferenciados do Cubo 
Branco, Gonçalves (2004) intitulou essas montagens de “cenografia da 
arte” e Del Castillo (2008) de “Caixa Preta”. O fato é que essas formas 
de montagens apelam para o visual e para os efeitos de luz 
proporcionados pelas novas tecnologias, possibilitando ao artista e ao 
curador manipular sensações do público durante a exposição. 

O conceito de cenografia adotado por Gonçalves (2004) compreende 
uma aproximação com o que ocorre no teatro, onde as cenas são 
apresentadas em uma caixa preta, composta pelo espaço físico do 
palco e complementada pelo cenário. A autora afirma que: 

Adota-se o conceito de “cenografia” no lugar do conceito de 
“museografia da exposição” porque se considera que há, na 
comunicação da exposição, uma aproximação muito direta com o que 
ocorre no teatro. É heurística a utilização do termo cenografia para 
fortalecer a compreensão do papel crucial que o desenho museográfico 
da exposição cumpre no processo de recepção estética da exposição 
de arte (GONÇALVES, 2004, p. 20). 

 

Na medida em que as exposições tornaram-se laboratórios para 
artistas, curadores e arquitetos, incorporando os recursos das novas 
tecnologias, utilizando espaços físicos cada vez mais sofisticados, como 
é o caso dos museus/monumentos pós-modernos, as exposições de 
arte foram transformadas em megaexposições, elementos da sociedade 
do espetáculo. 

Na medida em que o modernismo tornou-se um respeitado senhor de 
cabelos brancos, o contexto da nova arte tornou-se conteúdo. No 
contexto dessa discussão entre contingente e continente, precisamos 
entender que: 

(...) ao mudar o conceito das exposições, constatamos que seu espaço 
também se transforma. Se o objeto é substituído pela efemeridade e a 
obra é feita no lugar expositivo, como efeito, o conceito de cubo branco 
perde seu sentido e o espaço expositivo adquire flexibilidade 
semelhante à da caixa preta do teatro.  (...) Para essas novas 
concepções exposições, além da transitoriedade dos meios 
incorporados à arte, vimos que outro fenômeno contribuiu: a 
musealização. A nova cultura das exposições, ligando-se ao fim da 
perspectiva histórica, espelha a poética artística contemporânea, 
revelando-se como uma espécie de colagem, multiplicidade e 
entrelaçamento (DEL CASTILLO, 2008, p. 326-327). 



  

A caixa preta expositiva incorporou a cenografia teatral, transformando o 
cubo branco em preto, criando salas de projeção, que permitem à 
manipulação virtual do espaço, a experimentação perceptiva, a 
flexibilização, a aproximação entre o cotidiano e a arte, a intensificação 
da discussão entre conceito e objeto, por meio da distinção entre 
forma/imagem, guiado pelo projeto expográfico/curatorial e mediado 
pela tecnologia. 

 

4. Considerações Finais 

A expografia contemporânea entrelaça de forma intrínseca a relação 
arte e arquitetura, exigindo de profissionais oriundos de áreas diversas, 
como o curador, o artista, o museólogo e o arquiteto um olhar específico 
sobre um objeto de estudo comum, contemplando o projeto para o 
desenho espacial das exposições de arte e sua tipologia. 

As mudanças citadas no texto, de uma concepção espacial que 
inicialmente valorizava a obra como entidade em si mesma, autônoma, 
portanto, não-relacionada com o entorno, limitada apenas pela moldura 
ou pelo módulo expositor, como nos gabinetes de curiosidades e nas 
galerias de museus do século XIX, para o cubo branco moderno, onde o 
entorno deveria ser neutro em relação à obra, a fim de destacar e 
valorizar o objeto exposto, chegando a concepção contemporânea da 
cenografia da caixa preta, onde o desejo é praticamente o de apagar o 
espaço físico construído, para criar um ambiente hiper-real, virtual, onde 
obra e espectador se confundem, são sintomas de transformações 
correntes na concepção atual das formas de exposição de arte. 

A partir da compreensão das transformações anteriormente citadas, 
podemos inferir que entre o cubo branco e a caixa preta o que 
efetivamente muda é a cenografia, na primeira concepção o espaço 
deve interferir o mínimo possível em relação à obra exposta, enquanto 
na segunda concepção temos pelo menos duas variações gerais, a 
primeira quando a sala da galeria é transformada em um espaço 
cinematográfico, uma tela escura para projeção; e a segunda quando 
cenários são montados em função das obras que serão expostas, com o 
objetivo de realçá-las, como no exemplo da Mostra Brasil+500 Anos93, 

                                                        
93 A Exposição Brasil + 500 Anos, foi aberta ao público em Abril de 2000, nos edifícios 
da Bienal de São Paulo, do antigo Museu da Aeronáutica e da Pinacoteca do Estado, 
todos localizados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em comemoração ao V 
Centenário do Brasil, acendeu o debate sobre a questão da cenografia (GONÇALVES, 
2004, p 123).  



onde cenógrafos trabalharam em conjunto com os curadores e 
arquitetos na montagem.  

A tipologia cenográfica de exposições de arte pode ser construída com 
a luminotécnica, com a cenografia ou com a pintura de paredes, quando 
existe necessidade, é possível também a transformação do espaço 
físico, acondicionando painéis portantes, divisórias ou incluindo novas 
paredes. Não existe um padrão arquitetônico de museu pensado 
exclusivamente para a tipologia da caixa preta. Tanto os museus 
modernos como os contemporâneos se dividem entre uma arquitetura 
que privilegia ou o cubo fechado, como o MoMA, de Nova York, ou a fita 
continua espiralada, como o Guggenheim de Nova York ou a interseção 
entre o interior e o exterior, a partir de grandes painéis de vidro, como o 
caso do Museu de Arte Moderna, MAM do Rio de Janeiro, e do Museu 
de Arte Contemporânea de Niterói, só para citar alguns exemplos. Na 
realidade as tipologias são múltiplas e dependem de inúmeras variáveis, 
moduladas entre as necessidades do programa, a proposta do projeto e 
a construção edilícia. 

Como meio de comunicação, as possibilidades que as exposições de 
arte oferecem são, portanto, tão extensas quanto a dimensão cultural: 
seja de uma determinada época, de uma tendência, de um movimento, 
da trajetória de um grupo ou de um artista individualmente, e assim por 
diante (GONÇALVES, 2004, p. 32).  

Da mesma forma, a arquitetura de museus ou “arquitetura da arte” (DEL 
CASTILLO, 2008) também é um reflexo do seu tempo. Os chamados 
“novos museus” (ARANTES, 2000) tornaram-se lugares privilegiados 
para a experimentação da arquitetura moderna e contemporânea como 
afirma Arantes: 

  

A crítica do funcionalismo, o elogio a torto e a direito do ornamento, a 
total liberdade de escolha dos estilos ou soluções construtivas, tornam o 
museu um lugar mais propício a um exercício projetual sem 
compromissos, onde o artista pode mais livremente dar asas à 
imaginação (...) o que é mais problemático em se tratando de um prédio 
residencial, de escritórios, ou uma casa de espetáculos. Portanto hoje 
todos os arquitetos querem assinar o seu museu. Mas eles vão mais 
longe, tanto quanto os seus comandatários: pretendem estar criando 
uma obra de arte total – não só algo que fascine em tudo e por tudo, 
mas que realize a função utópica de síntese propugnada pela arte 
moderna (ARANTES, 2000, p. 244). 

Entre continente (museu e/ou galeria) e contingente (mostras, 
exposições ou o trabalho artístico) existem processos específicos e co-
relacionados que necessitam de um apurado diálogo entre culturas 



(diferentes áreas de conhecimento) para que possam dar conta das 
demandas implantadas pelas novas visualidades da arte 
contemporânea. Artistas, curadores e arquitetos são mentores da 
construção de uma nova expografia para a arte contemporânea, um 
processo contínuo em transformação. 
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RESUMO  O artigo relata uma experiência de elaboração curricular para o ensino 

da arte com professores do Ensino Fundamental em um município do 

Estado de Santa Catarina, Brasil. Na primeira parte, são apresentadas 

considerações acerca das reações, dificuldades e reflexões advindas 

dos encontros de formação e ainda algumas percepções dos 

professores com relação aos processos de trabalho vigentes. Pensada 

coletivamente, a proposta questiona elaborações anteriores ou de 

outras instâncias, organizadas por alguns "eleitos", em um contexto 

desconexo da realidade daqueles que dela fazem uso. Entende, 

também, que nesse processo, os conteúdos não podem aparecer como 



elementos deflagradores. Sinaliza certas contradições e dilemas 

próprios de quem se encontra num processo de mudança, o qual requer 

outras (novas) respostas. A segunda parte traz aportes teóricos 

relacionados ao currículo e sua importância enquanto elemento 

determinante para aquilo que deve ser fundamental ao ser humano, em 

termos de aquisição de conhecimentos, num processo de ensino formal.  

Aponta, ainda, as diretrizes eleitas pelos participantes, os quais 

intentam pensar a Proposta Curricular do Município a partir de 

elementos conceituais calcados na Abordagem Triangular, 

considerando que o grupo de professores já tem certa familiaridade com 

tais referentes. Todavia, ela é aqui apresentada sob uma outra 

perspectiva, deslocando-se de uma estruturação mais rígida para incluir 

o Refletir, o Contextualizar e o Fazer – e seus conceitos correlatos – 

como bases referenciais para o pensamento conceitual pretendido e 

que irá aglutinar as proposições e experiências em arte, sendo idéias 

que representam desafios no processo de ensino e aprendizagem. 

Desse modo pode-se inferir que, pensar uma proposta curricular supõe 

participação, construção partilhada, diálogo, interação, produção de 

sentido, abertura, escolha, interpretações à luz da realidade e das 

concepções que lhe servem de ancoragem. 

 Palavras Chave: Ensino da arte; Elaboração curricular; Abordagem 
Triangular;  

 Abstract 

The article describes the experience of designing a curriculum for the 
teaching of art to elementary school teachers in a county in the state of 
Santa Catarina, Brazil. The first part presents considerations about the 
reactions, thinking and resulting difficulties of training meetings, and 
even some of teachers' views on the existing work strategies. Designed 
collectively, the proposal discuss the preceding strategies or strategies 
originated elsewhere, organized by some "elected people" without any 
link to the  reality of those who employ those strategies. The proposal 
also sustains that, in this process, the contents shouldnʼt appear as 
trigger elements. It indicates some contradictions and dilemmas of 
someone who is in a process of change, which requires other (new) 
answers. The second part presents theoretical issues related to 
curriculum and its importance as a determining factor in what should be 
fundamental to human, in terms of knowledge acquisition, in a process 
of formal education. It also points to the guidelines chosen by the 



participants, who intend to think about the City Curriculum Proposal from 
conceptual elements rooted in Triangular Approach, considering that the 
team of teachers already have some familiarity with such measures. 
However, it is presented here from another perspective, moving from a 
more rigid structure to include the thinking, the contextualization and the 
making - and their related concepts - as reference for the aimed 
conceptual thought that will bring together the propositions and 
experiences in art, ideas that present challenges in the teaching and 
learning. Thus we can infer that developing a curriculum proposal 
implies participation, shared construction, dialogue, interaction, 
production of meaning, openness, choices, interpretations in the light of 
reality and perceptions that serve as an anchorage. 

Keywords: Art Education; Curriculum Development; Triangular 
Approach; 

 

TEXTO  Introdução 

O material ora apresentado é parte de um conteúdo publicado no livro 

“Abordagem Triangular no ensino das artes e culturas visuais94”, 

organizado por Ana Mae Barbosa e Fernanda Pereira da Cunha, que 

reúne textos cujo tema central trata de teorizações, investigações, 

experiências, contextualizações e derivações, entre outros aspectos, 

aos quais a Abordagem Triangular encontra-se vinculada. Na 

apresentação do livro, a autora apresenta um panorama, historicizando, 

a trajetória do ensino de arte no Brasil a qual, a partir da publicação de 

“A imagem no ensino da arte95” (1991) protagonizou um novo cenário 

para as artes e o seu ensino no Brasil.  

A Abordagem Triangular é tão flexível que eu própria a 
modifiquei, renomeei e ampliei quando ela mudou do contexto 
(MAC-USP) para o contexto da sala de aula. A Abordagem 
Triangular é aberta a reinterpretações e reorganizações, talvez, 

                                                        
94 BARBOSA, Ana Mae. PEREIRA DA CUNHA, Fernanda (org). A abordagem 
triangular no ensino das artes e culturas visuais. São Paulo: Cortez, 2010. 

95 BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 1991. 



por isso, tenha gerado tantos equívocos, mas também gerou 
interpretações que a enriqueceram, ampliaram e explicaram. 

Há um interesse em estudar e discutir tais aspectos uma vez que foi 

nesse “caldo” cultural, conceitual e prático que a formação de um 

ilimitado número de professores se efetivou e com a qual as 

experiências mais importantes no ensino e aprendizagem da arte se 

consolidaram na realidade educacional brasileira. 

A minha própria trajetória acadêmica, tanto na área das artes visuais 

quanto na área da pedagogia estiveram pautadas nessas diretrizes e 

muito vinculadas aos conceitos propostos por Ana Mae Barbosa em 

seus livros, dos quais lançávamos mão, eu e meus colegas, para 

fundamentar posicionamentos, quer fosse em se tratando de leituras e 

produções textuais ou mesmo nas ações cotidianas que sintetizavam as 

nossas práticas pedagógicas. 

Pensar um currículo 

Como se constrói o conhecimento em arte? Qual a nossa concepção de 

arte na educação? O que uma educação em arte possibilita? O que 

fundamenta as ações docentes para o ensino da arte? 

Inicio estas reflexões com alguns questionamentos que certamente 

estão na cabeça da grande maioria dos educadores em arte. Os 

mesmos que sempre me fiz e eram parte das minhas inquietações, nas 

primeiras aproximações com o desafio que me havia sido proposto, 

quando convidada a participar da equipe de formadores para 

elaboração da proposta curricular do Município de Concórdia, em Santa 

Catarina (Brasil), no ano de 2007. Importante considerar que, antes, as 



discussões estavam presentes e os professores da Rede Municipal 

tinham em mãos um documento já esboçado, onde se encontrava 

estruturado um rol de conteúdos para cada série.  Tudo parecia estar 

pronto, consolidado, uma vez que aqueles tópicos eram suficientes para 

nortear “o que propor” em arte, faltando, apenas, o planejamento da 

aula propriamente dita, o que incluiria estudos de ponto, linha, plano, 

cor, história da arte, entre outros, elencados naquela proposta. 

Após três anos de trabalhos, rememoro as pautas de cada um dos 

encontros (que aconteciam em intervalos de dois a seis meses) e 

concluo: foram muitos estudos, leituras, questionamentos, debates, 

análises, um ir e vir constante para, muitas vezes, o grupo de 

professores perceber avanços pouco significativos, externando o desejo 

de manter aquilo que já existia ou ainda, de se apropriar de algo já 

pronto. Muitas eram as desconfianças, gerando dúvidas, a ponto de não 

acreditarem que a nossa proposição seria consolidada.  

À primeira vista, pode parecer simples pensar um currículo, 

considerando todas as experiências já desenvolvidas, em âmbitos que 

vão desde os Parâmetros Curriculares Nacionais, passando pelas 

Propostas Curriculares Estaduais e as iniciativas municipais de 

elaboração curricular.  É mais prático, tendo outras referências, se 

apropriar daquilo que já foi pensado por outros ou delegar que outros 

pensem por nós. Todavia, tratava-se da minha experiência atrelada à 

vivência de cada um daqueles docentes que, ao discorrerem sobre a 

realidade das escolas onde atuavam, descreviam contextos particulares, 

únicos e com características distintas.  Circunscritos tais aspectos, a 

necessidade da elaboração de um documento que sintetizasse os 



anseios e expectativas daquele grupo de professores se traduzia numa 

condição premente.  

Nas falas, ficavam perceptíveis certa resistência, alguns desejos e 

muitas certezas. Quando se propunham discussões, as respostas 

convergiam para afirmações que endossavam um fazer coerente: “As 

aulas já acontecem desta maneira” ou ainda “Nossa prática tem os 

requisitos necessários, que lhe garantem a qualidade”. E o debate se 

acalorava com questionamentos que seguiam em outra direção: De que 

maneira este planejamento acontece? Quais são as suas referências de 

pesquisa? É possível ultrapassar o limite da “receita” em arte? Como 

reverter propostas anacrônicas, oriundas de processos de trabalho que 

não consideram o contexto?  

Importantes autores subsidiaram as reflexões, em torno dos quais nossa 

caminhada foi sendo definida, passo a passo: Antônio Joaquim 

Severino, Ana Mae Barbosa, Analice Dutra Pillar, Dermeval Saviani, 

Fernando Hernández, João Luiz Gasparin, Kerry Freedman, L. S. 

Vygotsky, Paulo Freire, Roseli Cação Fontana, Tomaz Tadeu da Silva, 

entre outros, cujas leituras foram fundamentais. Nas pautas, 

experiências de outros professores eram trazidas e estudadas, ao lado 

de planejamentos e relatos de situações locais. A cada novo encontro, 

retomávamos os anteriores, o que representava infindáveis 

questionamentos, com significativos avanços e também alguns 

retrocessos. Por vezes a minha própria atuação era interrogada: “Se 

você sabe, por que não nos diz ?”  



Havia, contudo, dilemas mútuos, que requeriam mais do que o estudo 

da realidade, a organização e aplicação do conhecimento: tempo e 

amadurecimento foram fatores imprescindíveis neste percurso. Ao final 

de quase dois anos, resultados mais consistentes e melhor estruturados 

foram sendo obtidos, abrindo algumas clareiras naquela aparentemente 

obscura caminhada. Um processo lento, considerando que os trabalhos 

acabavam se limitando apenas àqueles encontros. Algo compreensível, 

afinal, o cotidiano do reduzido ou esparso número de aulas acaba por 

devorar a maior parte do tempo do professor, que vai de uma escola a 

outra a fim de fechar a sua carga horária, mantendo a efetivação.  

No terceiro ano, apenas dois encontros foram oficialmente propostos e 

ocorreram algumas reuniões informais, o que dificultou a consecução 

dos objetivos e ocasionou uma lentidão no processo, redundando em 

progressos pouco significativos, se considerarmos aquilo que 

ensejávamos atingir. A proposta encontra-se quase concluída e, mesmo 

que nela estejam integralizados requisitos complementares como os 

pressupostos metodológicos e avaliativos, é a sua permanente 

continuidade que lhe proporciona a oxigenação necessária para que não 

perca a atualidade. É isso que torna uma proposta curricular um corpo 

vivo e atuante, de perspectivas realizáveis, passível de novos 

investimentos e “aberta” às iniciativas do contexto que a originou. 

O grupo de professores foi se  percebendo mais motivado e avaliando 

que os projetos de trabalho propostos e desenvolvidos em seus espaços 

de atuação, dentro das redes temáticas levantadas e sugeridas pela 

comunidade escolar, passaram a ter outros sentidos. Os planejamentos 

coletivos deixaram de ser pensados a partir de conteúdos estanques e 



previamente estabelecidos, pois não há o compromisso de “cumprir 

tabela” tendo como referência um rol de elementos desconexo, distante 

da realidade, descontextualizado.  Os conteúdos em arte não deixarão 

de se fazerem presentes, garantindo o conhecimento no processo de 

ensino e aprendizagem para a área em relação às demais, porém, 

agora, não mais vistos isoladamente, como ponto de partida para as 

ações pedagógicas. A opção pela Abordagem Triangular – que já era 

familiar aos professores – desloca seu eixo, de uma estruturação mais 

rígida e estática, passa a definir conceitualmente a proposta, tendo 

ainda como ancoragem alguns conceitos correlatos.   

Perspectiva conceitual 

Passo agora, de maneira breve, a fundamentar teoricamente alguns 

aspectos que incluem currículo e cultura visual, justificando ainda a 

opção do grupo de professores em designar a Abordagem Triangular 

como pressuposto conceitual, no intuito de melhor explicitar os 

encaminhamentos que estão sendo efetivados na Proposta Curricular 

para o Município de Concórdia-SC (Brasil).  

Ao revisar as teorizações acerca do Currículo, Silva (2004, p.147) o 

define como “uma questão de saber, identidade e poder”, sendo 

condição primeira em todos os âmbitos, incluindo o educacional, pois 

toda a ação educativa traz subjacente uma proposta curricular, 

considerados os aspectos que vão desde a dinâmica social, política e 

econômica até a organização das atividades voltadas para “o que 

ensinar e aprender”.  



A inquietação com as questões curriculares está ligada à história da 

educação ocidental moderna, presente desde a Didactica Magna de 

Comenius, cujos antecedentes revelam preocupação com a atividade 

educacional (op. cit. p.21). De lá para cá, passamos por inúmeros 

modelos, dentre eles o tecnocrático, humanista, progressista, com 

tendências mais tradicionais, críticas, autobiográficas, sociológicas, pós-

colonialistas, pós-críticas e outras tantas, pautadas em rupturas ou 

continuidades que se manifestam implicadas nas demandas de 

construções curriculares. Daí dizer que a sua elaboração não se dá 

arbitrariamente, como por decreto ou pelas reflexões de alguns “eleitos”, 

em um contexto alheio ao tempo e espaço onde ela efetivamente se fará 

acontecer. Pensar uma proposta curricular supõe participação, 

construção partilhada, diálogo, interação, produção de sentido, abertura, 

escolha, interpretações à luz da realidade e das concepções que lhe 

servem como ancoragem: “O currículo é sempre o resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes 

seleciona-se aquela parte que vai constituir, precisamente, o currículo” 

(SILVA, 2004, p.15). 

Para Freedman (2006, p.145) sendo uma forma de ação social e 

mediação do conhecimento cultural, o currículo “reflete as esperanças e 

os sonhos das pessoas”. Esta é uma das razões pelas quais um 

currículo se reveste de importância, na medida em que determina aquilo 

que é ou não fundamental ao ser humano em termos de conhecimento, 

buscando modificá-lo mediante o tipo de conhecimento considerado 

importante, o que é deduzido pelas teorias: “No fundo das teorias do 

currículo está, pois, uma questão de “identidade” ou de “subjetividade” 



(SILVA, 2004, p.15). Compreendemos melhor esta questão ao 

recorrermos a Hall (2006), que faz um mapeamento das relações 

identitárias do sujeito e suas implicações conceptuais. Em suas 

análises, aponta o sujeito moderno com identidade definida e localizada 

– de maneira fixa e estável – o que, na atualidade, com o deslocamento 

e diluição de fronteiras, torna-se menos tangível. Assim, a mudança de 

estruturas e processos centrais da sociedade moderna traz como 

resultado identidades abertas, contraditórias, inacabadas, 

fragmentadas, do sujeito pós-moderno. Com relação à identidade e à 

subjetividade, é importante considerar que o reconhecer-se e ser 

reconhecido pelos outros é possibilitado pelas formas de falar, ver, 

pensar, comportar-se – o discurso – diretamente ligado às experiências 

de formação de identidade. Isto é apontado por Hernández (2007, p.72) 

ao esclarecer, em nota de rodapé, que esta noção é dada culturalmente 

e está relacionada à caracterização dos indivíduos mediada pela 

linguagem e determinadas práticas sociais, enquanto que subjetividade 

é uma maneira de constituir-se a partir da reflexão (a tomada de 

consciência sobre si mesmo) na interação com os outros. 

Tais características estão relacionadas a conceitos ligados às teorias 

pós-críticas, ponderando, como ainda aponta Silva (2004), que uma 

teoria é definida a partir dos conceitos que a ela estão subjacentes, os 

quais organizam e estruturam uma forma de ver a “realidade”, dirigindo 

nossa atenção para certas coisas que, sem eles, não “veríamos” 

(SILVA, p.17). As categorias conceituais possibilitam que concebamos o 

currículo não como um conjunto de conteúdos, atividades que 

acompanham um amontoado de textos explicativos ou ainda um 



receituário compilado, no mais das vezes prescrito por instâncias 

superiores, o qual é eventualmente consultado – geralmente em época 

de planejamento do ano letivo – para justificar a sua vigência ou 

presença no âmbito escolar. Subjacentes ao próprio discurso, sua 

presença nos remete a determinadas formas de organização e 

estruturação deste discurso, criando redes relacionais mais amplas, que 

possibilitam abstrações e posteriores generalizações por meio das 

palavras, que codificam a experiência em esquemas conceituais:  

“Utilizando os conceitos nas atividades práticas e intelectuais, o sujeito 

vai apreendendo as relações de generalidade que os vinculam em um 

sistema, e que lhe permitem formular qualquer conceito em termos de 

outros conceitos, de inúmeras formas, e coordenar pensamentos 

(VYGOTSKY apud FONTANA, 2000, p. 18).  

Discutindo acerca de currículo e ensino da cultura visual, Freedman 

(2006) assinala sua importância dentro e fora da escola, colocando que 

a aprendizagem da cultura visual é parte integral da construção do 

conhecimento:  

“Quando os estudantes desenvolvem uma compreensão mais 

aprofundada de suas experiências visuais, podem olhar de forma mais 

crítica as aparências superficiais e começar a refletir sobre a 

importância das artes visuais para dar forma à cultura, à sociedade e, 

inclusive, à identidade individual” (op. cit. p.19).  

 

Porém, um currículo não é composto única e exclusivamente pelos 

aspectos de visualidade, os quais referenciam apenas uma parte do 



amplo espectro que o ensino de arte contempla. Na presente 

explanação, todavia, o aporte para o qual optei diz respeito às questões 

das artes visuais, uma vez que grande parte dos meus estudos têm-se 

concentrado sob este foco. 

Hernández (2007) que há muito vem propondo reflexões e suscitando o 

debate relacionado à cultura visual e seus desdobramentos, sugere uma 

nova narrativa educacional, metaforizando o sentido de “catar” (em 

Catadores da cultura visual), numa perspectiva mais ampla de 

exploração, que resulta em uma “compreensão crítica e performativa da 

cultura visual”. O escopo da sua proposta está em “procurar não destruir 

o prazer que os estudantes manifestam  mas explorá-lo para encontrar 

novas e diferentes formas de desfrute”, oferecendo aos alunos 

possibilidades para outras leituras e produções de “textos”, de imagens 

e de artefatos (HERNÁNDEZ,  p.71). Recomenda e orienta, ainda, que 

se ampliem e desnormatizem os objetos e artefatos com os quais se 

forja uma educação das artes visuais, utilizando como proposta 

pedagógica os projetos de trabalho. Através deles é possível uma 

reorganização da gestão do espaço, do tempo, da relação entre os 

docentes e os alunos, havendo ainda uma redefinição do discurso 

acerca do saber escolar: aquilo que regula o que se vai ensinar e como 

devemos fazê-lo (HERNÁNDEZ, 2000).  

Neste caso, serão os planejamentos constantes nos projetos de 

trabalho que orientarão os percursos das distintas áreas, considerando 

uma visão mais ampla da realidade e os problemas ou situações com 

as quais se irá trabalhar, dentro da diversidade e pluralidade presentes 

no contexto de cada uma das escolas. 



Todas as discussões empreendidas para elaboração da Proposta 

Curricular no Município de Concórdia foram perpassadas pela idéia de 

projetos, uma vez que nas Unidades Escolares sua elaboração e 

execução ocorrem sistematicamente, em consonância com os eixos 

temáticos eleitos a partir da identificação dos problemas, oriundos da 

própria comunidade, transformados em questões problematizadoras, 

que se articulam nas dimensões das diversas áreas do conhecimento 

implicadas ou, nas palavras de Freire (1997), estando abertos ao 

contorno ecológico, econômico e social em que vivem os educandos. 

Assim, o professor não será um repassador de conteúdos, mas um 

mediador, conforme assinala Gasparin (2002, p.114) uma vez que a 

mediação implica releitura, reinterpretação e re-significação do 

conhecimento, pressupondo atitudes e ações do professor e dos alunos. 

Como mediador, o professor passa a “indagar”, a criticar e a criar a 

partir das produções da cultura visual (HERNÁNDEZ, 2007, p.89) 

deixando de ser transmissor de informação a uma audiência passiva. O 

endosso destas afirmações nos é dado por Barbosa (2005, p.98), ao 

enfatizar que “Arte/Educação é a mediação necessária entre arte e 

público e ensino da Arte é compromisso com continuidade e/ou com 

currículo quer seja formal ou informal. Esses conceitos associados ao 

conceito de arte como experiência cognitiva vêm se constituindo o 

núcleo das teorias pós-modernas em Arte/Educação”. 

Fica compreensível, portanto, a opção em deslocar o eixo programático 

da proposta, no sentido de pensá-la a partir dos seus referentes 

conceituais, que estão ancorados na Abordagem Triangular, a qual traz 

o Refletir, o Contextualizar e o Fazer – e seus conceitos correlatos – 



como pressupostos. Trata-se de um revisitamento, “entendido como 

esse momento de ir ao encontro, do olhar reflexivo sobre a obra objeto 

de atenção, sobre uma idéia ou conceito” (LAMAS, 2005, p.24) a uma 

abordagem que desde sua implementação, há quase trinta anos, teve 

inúmeras apropriações, tendo sido referência nos ideários de formação 

de professores. A inicialmente denominada Metodologia Triangular vem 

sendo corrigida, revisada e rediscutida pela própria autora, ao longo 

destes anos nas suas centenas de livros, cujas reflexões têm sido 

fundamentais aos debates artístico/educacionais no Brasil e além 

fronteiras.   

Esta grande angular, pela qual o ensino de arte vem olhando (e sendo 

olhado) a partir da Abordagem, possibilitou que não se diluísse no 

tempo algo que representou avanços significativos dentro de uma área 

que ocupava uma posição periférica no âmbito educacional.  Desde 

aquela época, Ana Mae Barbosa já alertava para questões importantes 

acerca do ensino da arte nas escolas: “Pela acomodação na 

dependência, estamos perdendo uma oportunidade de transformar a 

arte no meio de humanizar a escola e de ajudar a formação de uma 

identidade cultural” (BARBOSA, 1982, p.121). Na recente revisão do 

livro “A imagem no Ensino de arte” que, na década de 80 divulgou a 

Abordagem Triangular no Brasil, Ana Mae Barbosa (2009) aponta que 

essa proposta “não se baseia em conteúdos, mas em ações” 

caracterizando-se numa referência para o como se aprende e não um 

modelo para o que se aprende. 

Reforço, aqui, o posicionamento que faz coro com o grande dilema no 

qual nos detivemos por muito tempo com o grupo de professores, ao 



pensarmos uma Proposta Curricular que não tivesse conteúdos como 

elementos deflagradores das reflexões, pois compreendemos que  

“não basta ensinar arte com horário marcado, é necessário 
ensinar interdisciplinarmente para provocar a capacidade de 
estabelecer relações, assim como é recomendável introduzi-la 
transversalmente em todo o currículo, provocando a imbricação 
de territórios e a multiplicação de interpretações” (BARBOSA, 
2008, p.26).  

Neste caso, na prática social dialógica (mediada pela palavra) e 

pedagógica (mediada pelo outro) o processo de conceitualização busca 

a interlocução mobilizando tanto a prática pedagógica quando o 

percurso da investigação (FONTANA, 2000). Para esta autora os 

conceitos não são analisados como categorias intrínsecas da mente, 

nem como reflexo da experiência individual, mas sim “como produtos 

históricos e significantes da atividade mental mobilizada a serviço da 

comunicação, do conhecimento e resolução de problemas” (p.13). Há, 

portanto, muito de dialógico e discursivo no âmbito conceitual, ao 

mesmo tempo em que há complexidade, interação, processos mentais e 

esquemas de aprendizagem e conhecimento, além do pensamento 

coletivo. Por isso dizemos que um conceito perpassa uma idéia, “não 

exige somente um problema sob o qual remaneja ou substitui conceitos 

precedentes, mas uma encruzilhada de problemas em que se alia a 

outros conceitos coexistentes” (DELEUZE, 1992, p.30). Independente 

de modelos ou teorias, o pensamento humano inicia-se com a formação 

de conceitos, que são, portanto, o resultado das apreensões dos dados 

e das relações da nossa experiência global, objeto do pensamento 

(SEVERINO, 1996). Algumas características importantes relacionadas à 

linguagem conceitual são apontadas por Chauí (1999):  



procurando evitar analogias e metáforas, a linguagem 
conceitual esforça-se para dar às palavras um sentido; 
proporciona que acompanhemos o passo a passo da análise e 
da síntese, buscando, ainda, fazer com que cada palavra tenha 
um sentido próprio e que seus diferentes sentidos dependam 
do contexto no qual é empregada; enseja convencer-nos e 
persuadir-nos por meio de argumentos, raciocínios e provas, 
exigindo, ainda, o trabalho lento do pensamento. Assim, busca 
dizer o nosso mundo, decifrando seu sentido e ultrapassando 
suas aparências, o nosso presente, determinando suas causas 
ou motivos e razões; procura, também, as linhas de força de 
suas transformações e o campo dos possíveis, como 
possibilidade objetiva.   

Vale dizer que Refletir Contextualizar e Fazer estão colocados como 

bases referenciais para o pensamento conceitual proposto e que irá 

aglutinar as proposições e experiências em arte, sendo idéias que 

representam desafios neste processo de ensino e aprendizagem. 

“Quando a aprendizagem é proposta como uma produção ativa de 

significados, transforma-se numa manifestação das possibilidades dos 

seres humanos, por exemplo, de sintetizar informação complexa e 

díspar de maneira coerente, de observar situações a partir de diferentes 

pontos de vista ou de estar conscientes dos preconceitos determinados 

diante dos fatos e fenômenos” (HERNÁNDEZ, 2000, p.178). 

Conclusão 

Como apontei, minha intenção foi, à luz de alguns autores, recuperar 

questões que foram levantadas e pensadas nos processos de 

formação, às quais o grupo de professores respondeu de maneira 

receptiva, procurando encontrar sentido dentro dos aspectos que eram 

propostos. Reitero que não foi uma tarefa fácil e, à primeira vista, tenho 

a impressão de que concluímos obviedades ou simplesmente fizemos 

sutis inferências em caminhos já trilhados. Contudo, um olhar mais 



atento sobre a caminhada me oportuniza a compreensão de que este 

resultado é uma pequena parte de um trabalho mais substancial, que 

ainda irá se consolidar ao longo das trajetórias docentes.  

O material produzido pelos professores que faz parte do documento 

denominado “sistematização curricular” traz na sua abordagem 

histórica, um breve panorama do ensino de arte nacional e estadual 

(construídos partir de consultas bibliográficas e leituras) e um aporte 

importante ligado ao histórico do ensino de arte no município de 

Concórdia, o qual foi elaborado com base em alguns documentos e na 

vivência dos professores participantes do grupo de formação, muitos 

dos quais pioneiros no ensino de arte na região. Propõe, ainda, os 

Pressupostos da Proposta Curricular no âmbito teórico, metodológico e 

conceitual. Esse último explicita os três eixos da Abordagem Triangular 

e estabelece, a partir de cada um deles, os seus conceitos correlatos, 

justificando, ainda, as suas relações e contextualização. Posteriormente 

foi incluído um esquema onde são organizados, em um quadro 

referencial, os denominados Componentes Curriculares Estruturantes e 

seus Elementos (de linguagem, produção e crítico-estéticos em arte), 

suas Manifestações e Desdobramentos.  

Novos encontros estão previstos para rediscussão e reavaliação, a 

partir das práticas mais recentes dos professores participantes, tendo 

como referência e subsídio a Proposta Curricular por eles elaborada. 
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TÍTULO           As Imagens na escola  
 

AUTOR  Ricardo Reis  

 Universidade de Barcelona- Departamento de Desenho 



RESUMO  Este grupo de trabalho pretende reunir um grupo de professores (desde o pré-

escolar ao secundário) que têm estado a colaborar num trabalho de investigação 

sobre as imagens que os professores mostram aos seus alunos durante as aulas. 

Pretende-se discutir com os participantes a metodologia usada no 

desenvolvimento deste trabalho de investigação bem como os resultados 

preliminares recolhidos até à data. A discussão gerada neste grupo de trabalho 

será também um importante contributo para a definição de um método de análise 

dos dados recolhidos. 

Nota: Os participantes poderão trazer imagens que usam nas suas 

aulas . 

 

TÍTULO         Criação de Mandalas em Contexto Escolar 
 
AUTOR  Rosa Gabriel Silva 
 
RESUMO  No Sábado dia 14 de Maio, na segunda sessão da tarde proponho o 

workshop da ciração de Mandalas em contexto escolar. Partindo da 

apresentação de power-points sobre o tema das Mandas e de exemplo 

já explorados em contexto escolar, permitir aos participantes criar a sua 

própria Mandala, tendo em conta a ligação entre as figuras geométricas 

e os processos de simetria e rotação, ou partindo da criação de módulos 

para produção de padrões. No final da sua criação os participantes irão 

colorir as suas Mandalas, de acordo com as regras de simetria e 

repetição, utilizando a técnica mais apreciada, entre os lápis de cor e os 

guaches. 

Apresentação da Mandala como ferramenta meditativa, sua simbologia, 

energia e acto de concentração mental e desenvolvimento interior. 

Trabalho feito a partir de Mandalas já preparadas para o efeito e depois 

da própria criação realizada no workshop. 

Palavras-chave = Criação de Mandalas 

 

TÍTULO           Som, Movimento e Desenho  
 



AUTOR  Marcos Pinheiro  

 

RESUMO  Performance colaborativa de criação de desenho através de sons e movimento 

 

 
TÍTULO         Olhar para Cézanne para aprender a desenhar 
 

 
AUTOR    Natacha Antão Moutinho 

  Assistente na Escola de Arquitectura da Universidade do Minho 

  Pintora (FBAUP) e Mestre em Desenho (FBAUL) 

 

RESUMO  A cor tem sido relegada para o último plano, ou simplesmente omitida, 

nas práticas académicas do desenho, sendo valorizados os aspecto 

mais estáveis e tangíveis como a estrutura, as dimensões, a solidez, a 

racionalidade, a figura/fundo. Mas nos momentos da história da arte em 

que a cor tomou uma dimensão estrutural no desenho e não apenas 

uma função de preenchimento das formas, a representação foi 

reformulada. Como Leonardo e os Venezianos, os rebeldes da 

Academia francesa, os impressionistas, ou Cézanne. 

 Cézanne foi o primeiro a utilizar em objectos a teoria clássica da 

perspectiva da cor. A teoria clássica das cores é um dos quatro 

componentes que compõem o sistema de ilusão Renascentista que, 

juntamente com a perspectiva linear, a separação de planos e a 

perspectiva atmosférica, é utilizada para criar as conhecidas imagens 

do mundo que formam o nosso património visual e cultural. A 

perspectiva da cor permite enfatizar a ilusão de separação de planos e 

estrutura-se na observação de que as cores mais quentes parecem 

avançar no espaço e as cores mais frias regredir. O que antes era 

utilizado para a ilusão de espaço/profundidade é, com Cézanne, 

aplicado para a representação do volume de objectos individuais, ou 

seja, a ilusão de profundidade criada a partir da perspectiva das cores 

era utilizada para modelar volumétricamente objectos. Depois de 



Cézanne não é necessário recorrer à perspectiva para representar 

espaço ou volume, estabelecendo-se assim um novo território 

expressivo com um enorme potencial de crescimento criativo. 

 A proposta que se apresenta materializa-se na realização de uma 

oficina de desenho com cor, através das técnicas de aguarela e lápis de 

cor, explorando na prática a estratégia utilizada por Cézanne para a 

representação do volume dos objectos e do espaço. Esta oficina 

constitui-se em duas partes: apresentação teórica sobre a técnica de 

Cézanne, através da análise de alguns dos seus trabalhos; e a 

execução de desenhos de representação de objectos e/ou espaço 

inspirados no “modo” de Cézanne. 

 Pretende-se que este workshop levante algumas questões sobre a 

hegemonia da perspectiva Renascentista na representação e sobre as 

alternativas técnicas e plásticas que possuímos na nossa história da 

arte que podem ser exploradas no ensino do desenho, nomeadamente 

o potencial gráfico da cor. 
  PALAVRAS CHAVE  — DESENHO, COR, VOLUME, MASSA, 

REPRESENTAÇÃO, CÉZANNE 
 

 

TEXTO Introdução 
  

As questões aqui apresentadas resultam da confluência do estudo em 
curso1, sobre a utilização da cor no desenho de reflexão2, com as 
ideias apresentadas por W. Dunning3 em relação às estratégias de 
representação de Cézanne. 
Este texto não pretende expor um conjunto de definições ou conclusões 
teóricas mas apresenta-se como um documento especulativo que 
resulta também da experiência pessoal na utilização da cor, na 
valorização dos seus aspectos qualitativos e expressivos, e da minha 
prática como docente de desenho. Estas especulações ajudaram a 
estabelecer o enunciado de um exercício de desenho, que também se 
apresenta numa oficina no 23º Encontro da APECV. 
Neste exercício prático proponho-me a explorar a possibilidade de 
utilizar a cor no desenho à vista, na observação directa de naturezas 
mortas, para representar o volume das formas. A utilização da cor não 
pretende caracterizar as cores percepcionadas mas, através dos 
atributos da cor apresentar no desenho a volumetria, caracterizando 
tridimensionalmente as formas. 
O texto desenvolve-se em quatro partes: uma breve descrição do 
sistema de representação renascentista (primeira parte), como sistema 
dominante até ao Impressionismo (segunda parte), e como Cézanne 
desenvolveu um sistema único de representação da realidade, 
utilizando parte deste sistema renascentista e sob a influência do 



impressionismo4 (terceira parte). Finalmente apresenta-se uma 
proposta de exercício de desenho, a partir da ideia de Cézanne de 
desenhar o volume e a massa com cor (quarta parte). 

   
I. Sistema de representação Renascentista 

  
O sistema de representação renascentista é composto por quatro 
perspectivas principais: a perspectiva linear, a separação de planos, a 
perspectiva atmosférica e a teoria clássica das cores (ou perspectiva 
das cores), unificadas por uma fonte de luz única (DUNNING, 1991). 
Combinadas entre si, estas perspectivas referenciadas contribuem para 
a construção de uma imagem coesa e unificada. Esta imagem é 
suficientemente ilusória para criar a sensação de uma imitação efectiva 
da natureza. O espaço, as formas, os elementos constituintes das 
formas, a luz, as cores, os valores e as proporções parecem ligados e 
dependentes entre si, numa imagem que se apresenta como lógica, 
objectiva e estruturada sobre uma coerência geométrica. Este 
mecanismo da perspectiva renascentista estabeleceu-se como discurso 
dominante durante séculos5, reflectindo um discurso de racionalidade, 
cientificidade e objectividade. 
A perspectiva linear pode ser caracterizada por quatros postulados, 
aplicados na representação: as linhas rectas não são distorcidas; 
objectos ou distâncias paralelas ao plano de representação não são 
distorcidos; as diagonais convergem para um único ponto no espaço, 
que corresponde ao ponto de vista do observador; o tamanho dos 
objectos no espaço diminui de forma geométrica e constante em relação 
ao aumento da distância com o observador. 
A separação de planos é considerada como um melhoramento do 
mecanismo anterior, a sobreposição de planos. A sobreposição de 
planos permite-nos compreender distâncias, o que está mais próximo ou 
mais afastado: se um determinado objecto ocultar parte de um segundo 
objecto, nós sabemos que o primeiro está à frente e o segundo atrás, já 
que parte da configuração da segunda forma está sobreposta pela 
primeira6. A separação de planos pode ser caracterizada pela 
organização do plano pictórico em diferentes estratos visuais que 
facilitam a leitura de profundidade da imagem. 
A perspectiva atmosférica refere-se às diferentes variações de valor, 
nitidez e contraste de acordo com as alterações de distância entre o 
observador e os objectos visualizados. Se um objecto estiver mais 
focado do que a sua envolvente parece avançar em relação ao 
observador. O objecto parece mais próximo do observador se o volume 
da forma for representado com maior contraste do que o dos objectos 
ou ambiente envolventes. Com a perspectiva atmosférica os artistas 
utilizam um mecanismo gráfico que mimetiza aspectos da observação 
da realidade: com o aumento da distância entre o observador os 
objectos visualizados, estes parecerem mais desfocados, mais planos e 
com menos textura. 
A teoria clássica da cor, tal como a perspectiva atmosférica, reforça a 
separação de planos pela utilização de cores distintas em diferentes 
planos ou pontos separados por espaço. Segundo esta teoria as cores 
quentes são aplicadas ou utilizadas no primeiro plano e as cores frias e 
tendencialmente azuladas nos planos consecutivos ou no fundo. A 
teoria clássica da cor baseia-se na observação de que as cores quentes 



parecem aproximar-se do observador e as cores frias recuar. Esta 
observação é suportada por princípios que podem ser demonstrados 
nos campos da física7 e fisiologia8. 
W. Dunning sublinha que a combinação entre a teoria clássica da cor e 
a perspectiva atmosférica, corresponde à perspectiva aérea, termo mais 
generalizado e difundido. 
Desde o século XV que os artistas utilizavam os princípios da teoria 
clássica das cores, com a excepção de alguns casos paradigmáticos9. 
A ruptura com este modelo dá-se no século XIX com os impressionistas 
e pós impressionistas, que começaram a observar outras características 
e fenómenos na cor, e posteriormente pelos Fauvistas ou por Gauguin 
(1848-1903) cujas abordagens à cor divergiram radicalmente desta 
teoria, na contemporaneidade são inúmeras as alternativas a este 
modelo. 

  
II. Ruptura com o discurso dominante 

  
É no século XIX com os impressionistas, e posteriormente os pós-
impressionistas, que se abandonou o cânone da perspectiva e o 
realismo estabelecidos durante o Renascimento. 
Apesar da perspectiva linear ter sido tão dominante durante séculos, é 
limitada para a escolha temática na pintura dos impressionistas. A 
perspectiva linear está dependente de linhas rectas, paralelas, oblíquas, 
verticais, horizontais, o que a torna num sistema privilegiado na 
representação de factos mensuráveis. Ou seja, na representação da 
arquitectura, espaços urbanos, cidades, ruas, casas, mas pouco útil se 
o tema for paisagem, pessoas ou retrato. 
Os impressionistas estavam preocupados em descrever a experiência 
visual da luz sobre as coisas, através da representação da natureza 
com linhas e pontos coloridos. Ao fazê-lo afastavam-se dos aspectos 
mais estruturais das formas e do espaço. De facto, era mais valorizado 
o efeito da luz e a percepção dessa experiência do que uma correcta 
representação no natural, segundo regras preestabelecidas, 
nomeadamente pela perspectiva linear, que não reflectiam a experiência 
da observação individual. Estes desenvolveram um método de 
representação em que a percepção psicológica da realidade era 
capturada através das cores, do movimento e recorrendo à perspectiva 
atmosférica. 
O modo como os impressionistas aplicavam a cor nas suas pinturas foi 
revolucionário, ao explorar sensações puramente visuais conceberam 
novas técnicas pictóricas, como a aplicação da cor por fragmentos de 
tinta, desenvolveram novas paletas, utilizando cores puras e saturadas. 
Na representação da realidade menosprezaram a delineação dos 
contornos e do volume em favor da descrição da luz, pelo que as formas 
e as superfícies pareciam desfocadas e as cores reflectiam as 
modificações da luz. 
Outros factores terão concorrido para o abandono da perspectiva 
Renascentista. Alguns teóricos defendem que a invenção da fotografia 
terá contribuído para o desenvolvimento de uma arte onde o mais 
importante era a experiência individual e não uma correcta 
representação da realidade. Outros autores sublinham ainda a 
importância de uma maior compreensão sobre a percepção da cor e a 
interactividade da cor; e o crescimento da industria têxtil que fomentou o 



desenvolvimento químico de novas e intensas cores que se mantinham 
frescas nos seus tubos de tinta (BALL, 2008).  
Nos finais do século XIX as leis da perspectiva linear foram distorcidas. 
Vincent van Gogh (1853-1890) apresentou imagens onde a perspectiva 
parecia apresentada numa concepção errada.  No trabalho de Paul 
Cézanne (1839-1906) desaparece o ponto de vista único, sendo 
utilizado diferentes pontos de vista simultaneamente10, como é possível 
observar pela análise da perspectiva em várias das suas naturezas 
mortas (SOLSO, 1994). Esta técnica é posteriormente desenvolvida 
pelos cubistas Pablo Picasso (1881-1973) e George Braque (1882-
1963). 

 
III. Cézanne  e o retorno à forma. 

  
Cézanne admirava a luminosidade da cor brilhante dos impressionistas, 
mas considerava as suas pinturas demasiado superficiais, planas e 
decorativas. Como W. Dunning aponta, Cézanne considerava que os 
impressionistas sacrificavam a estrutura da forma pictórica – o volume, 
colocação espacial e profundidade – na sua busca pela cor.  
Ao contrário dos seus antecessores, Cézanne procurava representar a 
realidade de acordo com a sua percepção sem metodologias 
preconcebidas, desenvolvendo um método de trabalho único que 
favorecia uma abordagem puramente visual em detrimento de uma 
abordagem mental ou objectiva. Não utilizou a estratégia dos 
impressionistas de representar os efeitos da luz ou seguiu os sistemas 
de representação culturalmente implementados. 
O resultado era uma imagem com múltiplas distorções perspécticas pois 
Cézanne procurava encontrar, com base no seu património cultural, 
uma outra forma de ver e representar o mundo: no seu trabalho rompeu 
com a perspectiva linear e com o ponto único de iluminação; com a 
separação de planos e com a teoria da cor criou massa e volume; e 
modificou a perspectiva atmosférica de modo que as suas pinturas 
parecem tridimensionais e planas ao mesmo tempo.   
Mas o que é realmente importante no seu trabalho, e que continua a 
fazer eco no presente, foi a sua capacidade para se libertar de ideias 
preconcebidas e estruturas montadas e tentar compreender realmente 
como é que se vêem as coisas. 
Na sua pintura desenvolveu um método especializado de olhar, fixando-
se em áreas pequenas da cena, os chamados pontos de culminação, 
que lhe permitiam identificar o valor e cor característicos de cada ponto, 
de forma isolada do contexto e da sua envolvente. Cézanne definia com 
precisão a informação da cor e do valor de um fragmento da realidade e 
avançava para outro local no espaço e no papel, que poderia estar a 
uma distância considerável do anterior. Esta abordagem resultou no 
característico aspecto de fragmentos coloridos a flutuar na superfície da 
tela, idiossincrático do seu trabalho. 
O desenvolvimento da imagem dependia da capacidade do pintor e do 
espectador em ligar os diferentes fragmentos num todo coerente. A 
retina alimenta o cérebro com informação abstracta e fragmentada que 
nós somos capazes de “aglutinar” para formar a imagem coerente e útil 
que temos da realidade. Cézanne foi capaz de transpor no seu trabalho 
este processo e mostrar-nos como “vemos” (LEHRER, 2007). 

 



IV. Desenvolvimento prático 
  

Para o desafio a que me propus: de utilizar cor no desenho à vista, 
interessou-me especialmente o retorno à cor de Cézanne e o modo 
como, através do seu uso, conseguiu interpretar o volume e a estrutura 
da forma.  
Cézanne procurava representar a cor e a massa do objecto, não apenas 
como uma expressão da luz mas como modo de revelar a solidez da 
forma. Ele inventou um método para criar a sensação de volume. Dividia 
as formas, mesmo as redondas, em planos separados, de vermelho 
(quente), amarelo (transição) e verde ou azul (frio). Por exemplo, em 
“Pommes et oranges”11, nas suas maças as áreas vermelhas 
estabelecem os pontos de culminação, o ponto que parece estar mais 
próximo do observador, enquanto que os verdes e azuis, que parecem 
recuar, ajudam a salientar, por contraste, o vermelho. Cada alteração da 
superfície de um objecto significava um novo plano e cada mudança de 
plano significava uma mudança de cor,  
Desta forma, “a teoria clássica da cor tinha sido utilizada para criar 
localização espacial numa pintura, mas Cézanne foi o primeiro a 
modificar as prioridades desta teoria de modo a torná-la mais 
compatível com a criação de volume de um único objecto”12. Ou seja, 
através das gradações de cor, a partir do ponto mais próximo do 
observador, criava a ideia de volume e de massa. O que é relativamente 
simples quando se trata de um objecto redondo, porque as cores vão do 
mais quente (vermelho) e mais próximo do centro da forma, para as 
mais frias (azuis e verdes) e mais afastadas nos limites.  
Até então o volume era representado através do claro-escuro e 
utilizando um ponto único de iluminação, produzindo na forma um lado 
em luz e outro em sombra. O espaço era representado através da 
separação de planos e pela aplicação da perspectiva linear ou 
atmosférica, reforçada, quando tal, pela perspectiva das cores. Com 
Cézanne tanto o volume como a profundidade são representados num 
único sistema, através do seu elaborado sistema de separação de 
planos onde cada ajuste de cor significava uma mudança na superfície 
ou deslocação no espaço. “Cézanne, ao definir o volume de um objecto 
em termos de planos frontais salientes ou recessivos, evitou o 
compromisso de sacrificar a ilusão de volume à cor, ou vice-versa”13. 
Apesar deste e outros sucessivos desvios ou rupturas na arte, entre as 
novas e as antigas tradições, na prática do desenho à vista 
continuamos a aplicar as metodologias da perspectiva de representação 
renascentistas, como a perspectiva linear, a separação de planos, a 
perspectiva atmosférica ou a perspectiva das cores.  
Nomeadamente, na escola onde lecciono14, na representação do 
espaço estas estratégias funcionam e continuam a ser transmitidas e 
aplicadas. Pelo que são valorizados os aspecto mais estáveis e 
tangíveis como a estrutura, as dimensões, a solidez, a racionalidade, a 
figura/fundo, claro-escuro, correspondendo à estrutura conceptual do 
sistema de representação renascentista. Aqui a cor é aplicada para 
descrever os diferentes tons da realidade procurando aproximar-se à 
representação do real, sendo aplicada sobre a estrutura do espaço ou 
das formas. Assim, é algo que se acrescenta ao desenho e por isso 
mesmo não faz parte do pensamento deste. 



Seguindo a ideia de Cézanne, de fazer com a cor o que os outros 
fizeram com o claro-escuro, procurei experienciar este tipo de exercício 
de desenho. Um desenho em que a cor estivesse integrada desde o 
primeiro momento da sua construção, que explicasse o volume e a 
massa  dos objectos. Ou seja, que a cor fizesse-se parte do desenho, 
como uma e a mesma coisa. 
Com base nesta ideia realizei um conjunto de experiências em desenho 
de naturezas mortas (objectos vários) com lápis de cor e aguarela, que 
têm ajudado a compreender as questões teóricas alinhadas, e 
apresentadas acima, e que têm lançado outros desafios.  
Assim, o objectivo é desenhar naturezas mortas de modo que a cor 
explicasse o volume. 
Há vários exercícios onde se pode utilizar a cor para explicar o volume 
como, por exemplo, representar o claro-escuro com cores 
complementares. Esta prática procura combinar duas cores 
complementares, qualquer par, e utilizar uma para a luz e outra para a 
sombra. Neste exercício é necessário compreender não só as 
configurações de luz e sombra do assunto observado, como se 
exploram as cores complementares e se assimilam os seus valores. 
Este exercício tem as suas raízes na teoria das cores complementares, 
que diversos artistas já desenvolveram. 
Procurei não me preocupar com o claro-escuro mas apenas com o 
volume - desenhar apenas o que é possível sentir com as mãos - pelo 
que optei por copiar o método do Cézanne: representar a distância entre 
mim e o objecto observado de modo a que no ponto mais próximo 
coloco a cor mais clara (ou mais quente) e no mais afastado a mais 
escura (ou mais fria). Não procurei representar com rigor as cores que 
via, por outras palavras, não fiz coincidir as cores da realidade com as 
cores no desenho. As cores que utilizei eram apenas escolhidas pela 
sua capacidade dar a ideia de avançar ou retroceder no espaço de 
representação, e não pela verosimilhança cromática com o real, de 
modo a conseguir desenhar uma forma com volume e solidez. 
Ao contrário de Cézanne, que fragmentava em pequenas pinceladas de 
tinta a sua visão do mundo, optei, num primeiro momento da exploração 
prática, por desenhar cada pedaço do objecto “colado” ao anterior de 
modo a unificar a forma. No desenho não avançava para uma outra cor, 
sem ter aquele primeiro fragmento da forma desenhado. O 
desenvolvimento da representação da forma avançava como um puzzle, 
onde cada peça é colocada adjacente com a anterior, seguindo, de 
certo modo, uma representação por mancha directa15. 
Para a realização deste exercício é preciso dominar o mínimo de 
informação em relação às qualidades da cor, como as cores quentes e 
frias ou o valor da cor. No entanto, o próprio exercício ajuda e potencia 
a compreender melhor estas qualidades nomeadamente pelo contacto e 
prática com a cor. 
As capacidades de representação do desenhador, a sua destreza ou 
habilidade manual, não são relevantes pois esse não é o objectivo. Para 
verificar este postulado experimentei desenhar quer com a mão direita  
quer com a mão esquerda. O resultado é semelhante sendo a 
expressão distinta. 

 



 
 

Fig.1. Exercício de desenho à vista explorando a temperatura da cor 
para representar o volume da cada objecto. Lápis de cor sobre papel. 
(60x35cm) 

 

 
 

Fig.2. Exercício de desenho à vista explorando a temperatura da cor 
para representar o volume de cada objecto. Lápis de cor sobre papel. 
(60x35cm) 

 



 
 

Fig.3. Exercício de desenho à vista explorando a temperatura da cor 
para representar o volume da totalidade dos objectos, com a mão 
esquerda. Lápis de cor sobre papel. (38x28,5cm) 

 

 
Fig.4. Exercício de desenho à vista explorando a temperatura da cor 
para representar o volume de cada objecto. Lápis de cor sobre papel. 
(38x28,5cm) 

 



Em relação aos desenhos já realizados gostaria de destacar dois 
aspectos. 
A iluminação dos objectos não é apenas de um ponto de luz único, ao 
contrário do que aparentemente é vulgar ver representado e que o 
sistema de representação renascentista consolidou. Na realidade, a luz 
vem de vários pontos, das diversas janelas ou lâmpadas que temos nos 
nossos espaços e da reflexão da luz nas diferentes superfícies.  
Se representamos o volume dos objectos apenas com o claro-escuro, 
ou seja, descrevendo as zonas que estão em luz e as que estão em 
sombra, a iluminação tem que estar muito cuidada e controlada. Como 
tal é comum que os objectos de uma natureza morta, numa sala de aula 
de desenho à vista, estejam artificialmente iluminados respeitando os 
objectivos de clareza das formas. Com apenas preto e branco para 
representar o volume de um objecto é necessário pensar no modo como 
este está iluminado, mas com cor não. 
Com cor basta desenhar o volume esquecendo de que lado vem a luz 
ou se a luz/sombra é a ideal. Independentemente da iluminação é 
possível sentir o objecto nas mãos, compreender e experimentar esse 
volume visualmente calculando as diferentes distâncias entre o 
desenhador e os consecutivos pontos no referente. A descrição do 
objecto não tem em consideração a luz, mas sim o volume da forma, 
através da justaposição de manchas de cor que descrevem os 
sucessivos planos que constituem essa mesma forma. Para além disto, 
a sensação de tridimensionalidade também é reforçada pela 
temperatura e intensidade das cores como o amarelo ou o vermelho que 
vibram e parecem saltar do papel, em contraponto com as cores dos 
planos mais afastados. 
Para garantir algum resultado no desenho, e satisfação no exercício, é 
necessário procurar entender a totalidade do objecto antes mesmo de 
começar a desenhar. É útil definir qual é o ponto mais próximo entre o 
referente e o desenhador para determinar as cores (valor, temperatura 
ou saturação) que estabelece os limites da gradação ou conjunto de 
cores que se definiu para a representação. Por exemplo, importa 
determinar onde fica o amarelo e por oposição onde vai ficar o roxo, 
numa gradação entre amarelo até ao roxo, com vermelho e azul no 
meio. No ponto mais próximo do observador coloco o amarelo e no mais 
afastado sei que vai ficar o roxo. Posto isto, avanço de cor em cor, 
calculando a quantidade de modelação para cada cor de modo a 
conseguir representar a/s forma/s. 
Este processo ajuda a compreender o que é o volume e que alternativas 
gráficas existem para o representar, independentemente da luz ou da 
cor dos objectos em causa.  

 
Conclusão: 

 
A cor tem sido relegada para o último plano, ou simplesmente omitida, 
nas práticas académicas do desenho, sendo valorizados os aspecto 
mais estáveis, tangíveis ou métricos. Mas, como se procurou mostrar, 
nos momentos da história da arte em que a cor tomou uma dimensão 
estrutural no desenho e não apenas uma função de preenchimento das 
formas, a representação foi reformulada. Como com os impressionistas 
e com Cézanne. 



Cézanne foi o primeiro a utilizar em objectos a teoria clássica da 
perspectiva da cor. A perspectiva da cor permite enfatizar a ilusão de 
separação de planos e estrutura-se na observação de que as cores 
mais quentes parecem avançar no espaço e as cores mais frias 
regredir. O que antes era utilizado para a ilusão de espaço/profundidade 
é, com Cézanne, aplicado para a representação do volume de objectos 
individuais, ou seja, a ilusão de profundidade criada a partir da 
perspectiva das cores era utilizada para modelar volumétricamente 
objectos. Depois de Cézanne não é necessário recorrer à perspectiva 
para representar espaço ou volume, estabelecendo-se assim um novo 
território expressivo com um enorme potencial de crescimento criativo. 
A proposta que se apresenta estabelece um enunciado de desenho com 
cor, através das técnicas de aguarela e lápis de cor, explorando na 
prática a estratégia utilizada por Cézanne para a representação do 
volume dos objectos e do espaço.  
Pretende-se com este texto reflectir sobre a utilização, ainda hoje, da 
perspectiva Renascentista na representação e sobre as alternativas 
técnicas e plásticas que possuímos na nossa história da arte que 
podem ser exploradas no ensino do desenho, nomeadamente o 
potencial gráfico da cor. 

 
Notas: 
No presente estou a desenvolver uma investigação no âmbito de 
estudos de doutoramento, na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
de Lisboa, orientada pela Prof.ª Doutora Luísa dʼOrey Capucho Arruda 
(Prof.ª Associada Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa) 
e pelo Prof. Doutor Paulo Oliveira Freire de Almeida (Prof. Auxiliar da 
Escola de Arquitectura da Universidade do Minho). 
2 Desenho de reflexão corresponde a uma nomenclatura utilizada por 
Suzana Vaz (PAPCC) e Joaquim Vieira. Na Escola de Arquitectura da 
Universidade do Minho corresponde ao desenho que realizamos para 
responder a projectos (pressupostos) cujo fim não prevemos à partida e 
que geralmente corresponde a um objecto ou espaço de natureza 
distinta da do desenho. Este tipo de desenho é organizado em três 
fases: concepção, formalização e ilustração. Corresponde a uma de 
várias classificações para o desenho utilizado como ferramenta gráfica 
projectiva. Tomando a liberdade de utilizar um termo anglófono, 
corresponde ao design por oposição a drawing. 
3DUNNING, William V. – Changing Images of pictorial space – A history 
of spatial Illusion in Painting. Nova Iorque : Syracuse University Press, 
1991. ISBN: 0-8156-2505-7 
4 O impressionista Camille Pissarro foi seu professor. 
5 William V. Dunning, no seu livro “Changing Images of Pictorial Space” 
apresenta a Perspectiva Renascentista como hegemónica durante seis 
séculos na cultura artística ocidental. 
6 “Os fenómenos deste tipo encontram sua explicação naquilo que os 
psicólogos da Gestal descrevem com a lei básica da percepção visual: 
qualquer padrão simples de estímulo tende a ser visto de tal modo que 
a estrutura resultante é tão simples quanto as condições dadas 
permitem.” (ARNHEIM, 1954, pág.47). 
7 Os físicos demonstraram que os raios de luz azul, que são mais 
curtos, curvam mais do que os raios longos quando atravessam a 
atmosfera. Quando a distância entre o observador e o referente 



aumenta, a quantidade de azul na atmosfera aumenta 
proporcionalmente e funciona como um filtro, fazendo com que os 
objectos pareçam progressivamente mais azuis com o aumento da 
distância. Simultaneamente, as partículas de pó ou a humidade que 
existem no ar, combinados com o azul da atmosfera tendem a tornar as 
cores cada vez mais cinzentas e azuladas com a distância. 
8 Há explicações fisiológicas para este fenómeno, as cores quentes 
parecerem avançar para o observador, e este efeito é chamado de 
“aberração cromática”. A “aberração cromática” é causada pela 
incapacidade da lente (ocular, ou outras) focar diferentes comprimentos 
de onda da luz no mesmo ponto de convergência. Ou seja, algumas 
cores são focadas mais atrás e outras mais à frente na retina 
provocando a sensação de que diferentes cores estão a distâncias 
distintas. O amarelo ou vermelho, estarem a reflectir de superfícies mais 
próximas, enquanto que os azuis parecem reflectir de superfícies mais 
distantes. 
9 W. Dunning (1991) no capítulo “Gainsborough Reverses Color 
Perspective”, apresenta o método de Thomas Gainsborough (1727-
1788) de utilização das cores quentes e frias em oposição à teoria 
clássica das cores. Gainsborough utilizava cores frias no primeiro plano 
e cores quentes no fundo. Apesar desta inversão a separação de figura-
fundo e a leitura de profundidade continuam a ser claras. 
10 “A kind of motion parallax has been ingeniously created by Cézanne 
on a stationary two-dimensional canvas viewed by an observer who 
sees from a single fixed position.”(SOLSO, 1994, pág. 221) 
11 “Pommes et oranges”, óleo sobre tela, cerca 18991, colecção do 
Museu d'Orsay, Paris, França 
12 “The classic color theory had traditionally been used to create spatial 
placement in painting, but Cézanne was the first to modify the priorities 
of this theory in order to make it more compatible  with the creation of 
volume within a single object.” (Dunning, 1991, pág.145) 
13 “Cézanne, by defining the volume of the object in terms of salient and 
recessive frontal planes, avoided the compromise of sacrificing the 
illusion of volume to color, or vice-versa.” (Dunning, 1991, pág.145) 
14 Escola de Arquitectura da Universidade do Minho 
15 Este processo de desenho mancha directa, bem como a sua 
caracterização no contexto da percepção visual,  está cientificamente 
desenvolvido pela investigação do Prof. Paulo Almeida, EAUM 
(ALMEIDA, 2008). 
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i Pick (1972) incorpora no conceito de representação a memória e a imaginação. A representação será respeitante aos 
mapas cognitivos empregues tendo em vista uma determinada construção perceptiva e cognitiva. 
ii Hershenson (2000). 
iii Posner (2008). 
iv Kubovy (1986). 
v Em termos funcionais, mais de metade do cérebro humano adulto lida de algum modo com o processamento de 
informação visual (Hainline 1998,p 5). 
vi Os estímulos perceptivos de objectos físicos são designados como estímulos distais enquanto os estímulos 
perceptivos relativos à luz são designados como estímulos proximais, sendo em última instância todos os estímulos 
visuais proximais, dada a dependência da luz para a sua existência. 
vii No âmbito do modo de tratamento da informação visual (INFORMATION PROCESSING PARADIGM – 
INFOPRO). Este paradigma da psicologia cognitiva assenta no pressuposto de que a informação é processada através 
de várias etapas, sendo trabalhada em operações únicas em cada uma delas. Cada etapa processa informação de 
etapas anteriores para etapas posteriores (Solso, 1994).  
viii O sistema de “onde” também designado por via dorsal envolve a representação de localizações espaciais de 
formas, o desenvolvimento de movimentos (ainda que inconscientes como os movimentos sacádicos), assim como o 
controlo de acções diversas. O sistema de “o quê” designado igualmente por via ventral compreende o 
reconhecimento de formas e a representação das mesmas (Morgan, 2003,p 193). 
ix Montangero (1976). 
x Brandt e Metzger (1969) 
xi O espaço absoluto euclideano deriva da experiência, sendo no entanto depurado, simplificado e idealizado, 
ampliando ad aeternum as suas características finitas, como o considera igualmente Riemann que associa o absoluto 
com o finito, propondo uma abordagem espacial alternativa à euclideana. 
xii O espaço sensorial obtido através da experiência não é métrico porque os sentidos não o são, sendo limitado aos 
limites da percepção é como ela anisotrópico, com predomínio para a verticalidade. 
xiii Ou, dadas as características de escala, desprezíveis. 
xiv Tão importante é este paradigma que Merleau-Ponty (1969) considera ser a profundidade a primeira dimensão, por 
dela depender a existência de todas as formas de uma composição. 
xv Florenski (2005). Não cabe no âmbito deste texto a abordagem da globalização de uma cultura dominante, mas 
como outros aspectos de um mundo em sintonia crescente de conteúdos e formas de expressão, a perspectiva 
constitui um dos princípios modelares da exploração de um único ponto de vista, literalmente. 
xvi Com base na geometria euclidiana desenvolve-se a geometria descritiva, meio de desenhar em duas dimensões 
formas e espaços tridimensionais, com axiomas próprios assumindo a geometria euclidiana como sua estrutura 
fundadora. 
 
xvii Procurando analisar o desenvolvimento de conceitos fundamentais da geometria num contexto radicalmente não-
urbano, Dehaene et al. (2006) desenvolveram uma interessante investigação numa tribo amazónica, os Munduruku. 
Identificaram a utilização espontânea de conceitos fundamentais de geometria como pontos, linhas, paralelismo e 
ângulos rectos. 
xviii Quanto menor a influência e estímulos culturais urbanos maior é a dificuldade de compreender os processos de 
sugestão da terceira dimensão, particularmente a perspectiva, ao contrário das mais acessíveis sobreposição e 
diminuição de dimensões. (Mitchelmore 1976). 
xix É o exemplo das proposições XXVII, XXX do 1º livro, ou do Xº axioma relativo à incapacidade de duas linhas 
rectas limitarem um espaço (Euclides 2007). 



                                                                                                                                                                   
xx Panofsky considerou a perspectiva como uma convenção, questionando a sua gratuitidade, universalidade e 
exclusividade como processo único de construção da realidade (Veltman 1975). 
xxi Para um sistema coordenado são 6 os pontos de fuga necessários. 
xxii A título de exemplo os programas freeware Blender e Gimp. 
xxiii A por vezes conflituosa relação entre o “ver” e o “saber” que qualquer professor de desenho conhece e que 
Gombrich (1987) aborda. 
xxiv Loomis (2003). 
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