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E D I T O R I A L
Um primeiro olhar, mesmo que breve, pelas páginas deste número deixa poucas dúvidas: a
Imaginar chega diferente.
Sim, a Imaginar está diferente. Vinculada sempre ao inaugural compromisso de criticamente
contribuir para a ampliação do debate sobre a educação das artes visuais, continuamente esta
equipa de trabalho repensa e reescreve os modos da sua ação.
Bem para lá de uma alteração formal, renova-se com fervor acrescido, o gesto político de uma
abertura do discurso que, o mais possível descentrando e cruzando vozes, campos disciplinares
e ferramentas, preserve o sentido rizomático, inantecipável, performativo, de uma livre construção
do conhecimento. Em cada capa, sempre, a aposta na divulgação da vasta e rica comunidade de
novos artistas portugueses. Escutam-se, mais ainda, investigadores como professores, artistas,
estudantes ou pais. Pensa-se, mais ainda, a educação das artes visuais e também a pedagogia,
a arte, a antropologia, a sociologia, a filosofia ou a história. Enfim, tudo isto vai, mais ainda,
acontecendo por meio dos já tradicionais artigos tanto quanto de resumos de investigação, de
transcrições de conferências, de entrevistas ou de resenhas.
Conheça este número que cuidadosamente preparámos para partilhar consigo.
Ao início, dois breves artigos sobre o lugar das artes no processo educativo.
Em Una reflexión sobre la importancia de la imagen en la educación, Juan Carlos Araño Gisbert
– professor universitário de educação das artes visuais na Universidade de Sevilha – e Sislândia
Maria Ferreira Brito – estudante de doutoramento em educação das artes visuais na Universidade
de Sevilha e professora universitária de educação das artes visuais na Universidade Regional do
Cariri – enfatizam a necessidade de uma educação capaz de reconhecer o atual protagonismo da
visualidade e, assim, de proporcionar aos estudantes experiências críticas a respeito da influência
das imagens no processo de construção das suas vidas.
Em O ensino de arte no cotidiano escolar brasileiro, Sislândia Maria Ferreira Brito – estudante de
doutoramento em educação das artes visuais na Universidade de Sevilha e professora universitária
de educação das artes visuais na Universidade Regional do Cariri – e Elandia Ferreira Duarte –
professora universitária de educação das artes visuais e do teatro na Universidade Regional do
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Cariri – tomam o contexto educativo brasileiro para reivindicar a legitimação dos saberes que, de
modo único, podem as artes promover.
Sucede novo artigo e toma vez a formação profissional em educação das artes visuais.
Maria Emília Sardelich – professora universitária de educação das artes visuais na Universidade
Metropolitana de Santos – escreve A abordagem triangular na formação do professor de artes
visuais: os desafios da modalidade a distância e reflete, a partir da própria prática docente, sobre os
desafios e as oportunidades que se abrem na aplicação da abordagem triangular às modalidades à
distância dos cursos de educação das artes visuais.
No par de artigos seguinte propõem-se estratégias educativas possíveis.
Contributo para uma reflexão sobre estratégias metodológicas no ensino do design, de Suzana Dias
– professora universitária de design no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e investigadora
em arte e design no Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas
Artes da Universidade do Porto – e Susana Jorge – professora universitária de design no Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave –, sublinha o contributo do desenho num ensino do design em
diálogo com as demandas da contemporaneidade.
O cinema no ensino de história: entre dificuldades e possibilidades, de Eduardo Henrique Barbosa
de Vasconcelos – professor universitário de história na Universidade Estadual de Goiás – e Lara
Patrícia Sandre – estudante de mestrado em história cultural na Pontifícia Universidade Católica de
Goiás e professora universitária de história na Faculdade Quirinópolis e na Universidade Estadual de
Goiás –, problematiza a obra cinematográfica como recurso didáctico para o ensino de história.
Adiante, dois artigos relatam experiências educativas acontecidas.
De Carla G. Fernandes – estudante de doutoramento em educação na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e professora do ensino fundamental de educação artística no Centro Municipal
de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire – Fernanda Maria Macahiba Massagardi – estudante
de doutoramento em educação na Universidade Estadual de Campinas e professora do ensino
fundamental de educação artística na Escola Municipal de Ensino Fundamental Geny Rodrigues
– e Ângela Saldanha – professora do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário de artes
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escolar de um grupo de alunos.
Narrativas visuais de alunos de etnia cigana na região de Braga, de José Alberto Lourenço
Gonçalves Martins – investigador em estudos artísticos do Centro de Investigação em Estudos da
Criança do Instituto de Educação da Universidade do Minho –, conta uma investigação centrada
em conhecer e dar a conhecer a cultura de crianças e jovens de etnia cigana, a partir das suas
narrativas visuais.
Em Projeto Ritmos do mundo: estratégia de educação inter/multicultural, José Carlos Silva –
professor do ensino profissional na área da psicologia na Escola Tecnológica, Artística e Profissional
de Viana do Castelo – apresenta uma investigação empenhada em compreender o contributo de
estratégias inter e multiculturais ligadas à música e à dança no desenvolvimento pessoal e social
dos estudantes.
Encerramos, por ora.
Que disfrute destas páginas. Que nelas encontre pedaços de experiência úteis à elaboração do seu
pensamento. Que, sobretudo e tanto quanto possível, elas lhe permitam continuar o exercício crítico
de observar a partir de diferentes pontos de vista, de explorar outras verdades, de pensar de um
modo diferente.
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visuais na Escola Básica Domingos Capela e na Escola Secundária Dr. Manuel Gomes de Almeida
e investigadora em educação artística no Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto –, Através do Atlântico permite acompanhar os
movimentos de um intercâmbio em que, através da criação e troca de bonecos representativos das
suas culturas, alunos brasileiros e alunos portugueses partilharam histórias dos dois países.
Em Projeto (Re)Conhecer: uma abordagem à arte contemporânea no 2.º ciclo, Ângela Vargues
– professora do 2.º ciclo do ensino básico de artes visuais na Escola Básica Integrada de
Eixo – partilha o desenrolar de uma atividade centrada na exploração do meio a partir da arte
contemporânea.
Em torno da educação artística informal constroem-se os dois artigos seguintes.
Teresa Eça – professora do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário de artes visuais
na Escola Secundária Alves Martins e investigadora em educação artística no InSEA Research
Board, no Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto e no Grupo de Investigación Interdisciplinar “Cultura, Imaginación y Creación
Artística” da Universidad Autónoma de Madrid – e Marta Ornelas – estudante de doutoramento
em educação artística na Universidade de Barcelona e investigadora em antropologia visual do
Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais da Universidade Aberta do Porto –
escrevem Relação escola-museu: um estudo para o projecto ITEMS, onde divulgam os resultados
mais significativos de um projeto europeu que procura desenvolver estratégias potenciadoras da
cooperação entre as escolas e os museus.
Mediações culturais: uma acção educativa no CCUFG, de Paul C. S. C. de Moraes e Heloísio Silva –
estudantes de licenciatura em artes visuais na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal
de Goiás, artistas visuais e educadores museais no Centro Cultural da Universidade Federal de
Goiás –, recorda os gestos de uma experiência de mediação implicada na aproximação das artes às
experiências de vida quotidianas dos seus públicos.
Enfim, três projetos de investigação em educação artística finalizam o conjunto de artigos deste
número.
Virgínia Peralta – estudante de programa de pós-graduação em arte e cultura visual na Universidade
Federal de Goiás – e Alice Fátima Martins e Irene Tourinho – professoras de arte e cultura visual
na Universidade Federal de Goiás e investigadoras em educação artística no Grupo de Estudos
e Pesquisas em Arte, Educação e Cultura da Universidade Federal de Santa Maria e no Grupo
de Pesquisa em Educação e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás – assinam o texto
Cotidianos e experiência de pesquisa entre habitantes e sombras da escola, decorrente de uma
investigação que por meio de imagens da cultura visual explora as experiências de quotidiano
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Es importante trabajar desde los contextos escolares las influencias que todas las manifestaciones
culturales poseen en la construcción de identidad.
Desde la perspectiva de las prácticas sociales, Duncum afirma que examinando las imágenes podemos
identificar lo que se silencia, lo que se permite y lo que se celebra, “las imágenes son parte de las
acciones humanas, de los pensamientos, las creencias, los valores y los significados y todas poseen
un mismo valor potencial. Todas las imágenes reflejan prácticas sociales” (Duncum, 1996, p. 38). Sin
embargo, el autor sugiere que cambiemos el término “artes visuales” por “imágenes”.
La imagen se presenta como una forma de narrativa que se ve e identifica intensamente con
las experiencias de las mujeres y de los hombres en la actualidad. Imágenes que encontramos
en nuestros entornos, creadas o reales, puestas por los medios, o por cualquier otro vehículo de
visualidad, dentro o fuera de los museos. Imágenes que forman nuestros pensamientos, sentimientos,
siendo así productos y productoras de los discursos, de las prácticas, bien como de lo que está más
allá de las representaciones.
Imágenes a la vez prácticas y más allá de las representaciones, de lo que tenemos en la actualidad,
imágenes constructoras de mundos, que piden interpretaciones, estudios, investigaciones y respuestas
educativas.
Imágenes a la vez prácticas y más allá de las representaciones, de lo que tenemos en la actualidad,
imágenes constructoras de mundos, que piden interpretaciones, estudios, investigaciones y respuestas
educativas.
Las informaciones puestas en valor por las imágenes vienen a nosotros de diversas maneras y nos
llevan a tomar decisiones sobre nuestras vidas, en la vida cotidiana de nuestros hogares, de trabajo,
y de la calle. Esto se confirma al observar cómo se relacionan los sujetos, lo que discuten y cómo
discuten, en que piensan, sus gustos, sus valores morales, culturales y familiares: “El mundo actual
parece caracterizarse por una nueva iconoclasia en la que la imagen ha venido a suplantar a la letra
como instrumento para la difusión de los mensajes, como un enorme simulacro fotográfico” (Arañó
Gisbert, 2006, p. 51).
Desde este planteamiento, la escuela debe ser ese “locus” donde se proporcione a los estudiantes
reflexiones sobre su vida cotidiana repleta de imágenes y puedan evaluar su impacto.
Sin embargo, la educación debe incluir la cultura visual, las imágenes, que tanto influyen en la
construcción de los conocimientos de los estudiantes. Cabe reflexionar que para contribuir a este fin las
propuestas curriculares deben estar comprometidas con este universo cultural visual del cual formamos
parte, desde las bellas artes, hasta la televisión, el cine, el video, la publicidad, los libros, las revistas, las
esferas virtuales, etcétera.
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El protagonismo de la imagen

“El aprendizaje de la cultura visual se ha convertido, dentro del centro escolar y fuera de él, en una parte
integral de la construcción del conocimiento” (Freedman, 2006, p. 11).
En sentido práctico la educación debe comprometerse en dotar a los alumnos de conocimientos
básicos necesarios para que sean capaces de buscar/construir/desarrollar estrategias adecuadas, con
posibilidad de interpretar/comprender las obras de arte o cualquier imagen construyendo conocimiento
a lo largo de su vida.
Así, queda explicita la necesidad de una educación a través de la cultura visual. La escuela debe
ser donde la cultura visual tenga un carácter investigador en la búsqueda de comprender su poder y
presencia tan fuerte en nuestro día a día. Es importante tener en cuenta que la educación puede ayudar
a los alumnos a estudiar diversos significados dentro y fuera de la escuela.
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del Siglo XXI: Estructura del Conocimiento Artístico, Anuario
Académico, Maracay-Venezuela: Universidad Pedagógica
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Alumno 3º año – Escuela Mario Bem da Silva –
Juazeiro do Norte/Ceará/Brasil _ Foto de Sislândia Brito
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Nesse sentido, como afirma Barbosa (2005) é necessário compreender o ensino de arte no Brasil em
relação com a cultura presente e isso tem gerado estudos, pesquisas, investigações importantes e que
são fortes contribuições para uma educação em arte mais eficaz e democrática.

A educação em arte no Brasil: uma breve reflexão

R
Imaginar #55 Sislândia Maria Ferreira Brito & Elandia Ferreira Duarte O ensino de artes no cotidiano escolar brasileiro

Ao longo da história da educação em arte no nosso país, o ensino de artes passou por inúmeras
modificações e avanços. O forte debate acerca da LDB e a inclusão da arte como conhecimento
são reflexos dos objetivos e reivindicações dos setores e dos sujeitos envolvidos com a área,
que põem em foco o ensino de arte equivalente ao grau de importância dos outros campos do
conhecimento escolar.
Que a arte seja não apenas exigida, mas também definida como uma matéria,
uma disciplina igual às outras no currículo. Como a matemática, a história e as
ciências, a arte tem um domínio, uma linguagem e uma história. Constitui-se,
portanto, num campo de estudos específico e não apenas em mera atividade
(Barbosa, 2005, p. 6).
Neste momento histórico, urge buscarmos refletir sobre a formação dos educadores em artes
para conseguirmos contribuir com as mudanças que estão ocorrendo, levando os educadores a
conscientizar-se da sua importância e do papel da arte na vida dos seus alunos e alunas, tendo
também o intuito de que todos possam requerer o lugar da arte na educação que lhe é de direito.
De isso, importa compreender as aulas de artes como ferramentas possíveis de formação de
subjetividades e concretude social, percebê-la como um caminho de contribuição crível na
humanização dos alunos e alunas, dos professores e professoras, e de todos que sejam atingidos
por ela (Júnior, 1991). Torna-se urgente, ainda, que percebamos a arte como meio de humanização
e construção de homens e mulheres, de seu cotidiano e de sua consciência histórica que envolve
não apenas a si mesmo, mas também o mundo do qual faz parte (Freire, 1980). Faz-se necessário,
também, entender o ensino de arte nas escolas brasileiras como um meio e não como um fim em si
mesmo. Dotá-la de sentido social e histórico e não esvaziá-lo, como apregoa o discurso neoliberal.
Assim, enfatizamos a necessidade de reivindicarmos o respeito às artes e seu ensino, a
democratização das artes na educação e ainda a formação dos professores de arte no Brasil.
Buscarmos, também, propostas contemporâneas que abordem questões sobre o ensino e a
aprendizagem em arte para todas as instituições que se propõem a vivenciar a arte e seu ensino.
Abordada a partir desse prisma e embasando-se nas distintas conotações teóricas e metodológicas
que mergulham na temática do ensino da arte, sua importância no processo de fazer-se humano em/
no meio social e cultural, portanto histórico, o debate aponta então para a condição que extrapola a
sala de aula e põe a arte e o seu ensino como um direito do cidadão, no sentido de alfabetizar-se,
de entender o seu próprio fazer cultural e científico, de melhor situar-se no mundo, podendo assim
contribuir e agir com ele, já que é parte do mesmo, atuando também nele de maneira mais consciente,
pois o entende em sua formação multilinguística e multifacetada.
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Este artigo tem por objetivo apresentar a abordagem triangular para o ensino de Arte, desenvolvida pela
educadora brasileira Ana Mae Barbosa, na década de 1980, aplicada na formação do professor de Arte,
modalidade de educação a distância. Esta experiência vem sendo desenvolvida na Licenciatura em Artes
Visuais, da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES). O artigo focaliza o desenho instrucional do
projeto de curso e sua reconfiguração, que é resultado das transformações que estão ocorrendo no
processo de mediação pedagógica a distância. Destacam-se as possibilidades e os desafios para consolidar
a abordagem triangular na formação de professores a distância.

P

A

L

A

V

R

A

S

-

C

H

A

V

Formação de professores; formação de professores à distância; formação do professor de arte à distância.

Maria Emília Sardelich
Professora da Licenciatura em Artes Visuais, Universidade Metropolitana de Santos. Doutora em Educação
pela Universidade Federal da Bahia, realizou pós-doutorado na Universidade de Barcelona, área de Cultura
Visual. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8436767321723519 _ emilisar@hotmail.com
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O desenho instrucional da Licenciatura em Artes Visuais da UNIMES

A UNIMES constituiu-se em Universidade, em 1985. Credenciada pelo Ministério de Educação do
Brasil, em 2006, para a oferta de cursos superiores à distância, no Estado de São Paulo, iniciou
suas atividades nessa modalidade em agosto de 2006. Posteriormente, em 2009, Ministério
de Educação ampliou a sua abrangência territorial para os estados da Bahia, Espírito Santo, Piauí,
Maranhão e Minas Gerais.
Todos os cursos de Licenciatura da UNIMES partem de um Núcleo Pedagógico Comum, constituído
pelos conhecimentos que dão suporte ao exercício da docência. O Projeto de Curso da Licenciatura
em Artes Visuais conceitua a Arte como “fenômeno cultural que remonta ao desenvolvimento da
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própria capacidade para a linguagem” (UNIMES, 2006). É a partir dessa compreensão de Arte,
fundamentada em uma “racionalidade cultural” (Hernández, 2000) para a sua inserção no currículo
da Educação Básica, que o Projeto Acadêmico propõe o perfil do professor pesquisador com o
“desenvolvimento do ‘olhar’, numa práxis contextualizada histórica e culturalmente, recolocando
questões pertinentes à experiência estética e sua inserção na sociedade hodierna” (UNIMES, 2006).
A matriz curricular se organiza em 6 (seis) semestres, sendo esse o prazo mínimo de integralização
do curso e o máximo em 12 (doze) semestres. O desenho instrucional do curso foi estruturado em
torno das seguintes atividades: encontros presenciais nos pólos de apoio = 20% da carga horária;
mediatização = 40% da carga horária; interatividade = 40% da carga horária. É a partir desse
desenho que o curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distância, iniciou sua primeira
turma, no primeiro semestre de 2007.

Os fundamentos do aprender na modalidade a distância

Ao compreender o processo de avaliação do próprio fazer como um “processo permanente de
pesquisa” (Estebán, 1999) o corpo docente da Licenciatura em Artes Visuais mantém-se em
constante observação e discussão sobre esse fazer. Desse modo, vem identificando alguns aspectos
que considera como sendo os fundamentos para continuar aprendendo nas redes biotecnológicas
do século XXI. Por isso parte do conceito de rede não só como matriz técnica de transporte e
organização da informação, mas também como um contexto compartilhado, um sistema aberto, não
hierárquico, no qual qualquer ponto pode “potencialmente” ser capaz de decisão e comunicação com
os demais (Castells, 1999).
Consequentemente posiciona-se em favor de uma formação que se configura nas redes
biotecnológicas de comunicação, entendendo-a como uma prática em e para as redes de
aprendizagem que fazem uso de várias tecnologias para a circulação de experiências entre sujeitos
de identidade múltipla que apresentam necessidades de formação diferenciadas. Partindo desses
pressupostos, reconhecemos as possibilidades e potencialidades das redes de comunicação para os
processos de transmissão de informações; comunicação, apropriação e construção de conhecimento,
habilidades, atitudes e valores, assim como sua função de suporte, instrumento, dispositivo de criação
e articulação de estratégias e comportamentos democráticos.
Apesar de não ser um consenso entre os professores desta universidade, a concepção de
interatividade que emerge nas discussões do corpo docente da Licenciatura em Artes Visuais é a
de “um conceito de comunicação e não de informática” (Silva, 2001). Logo o corpo docente da
Licenciatura em Artes Visuais compreende a interatividade como uma relação imbuída de disposições
para maiores interações, do “mais comunicacional” que considere a complexidade, a não-linearidade,

a bidirecionalidade da ação que permite a liberdade de participação, intervenção e criação dos
envolvidos no processo de comunicação.
A discussão sobre interatividade é importante para o corpo docente na medida em que
compreendemos nosso fazer como uma ação comunicativa, pois como observou Paulo Freire
(2001), sem a relação comunicativa “entre sujeitos cognoscentes em torno do objeto cognoscível
desapareceria o ato cognoscitível” (p. 65). Compreendemos a ação docente na perspectiva freireana,
em sua dupla faceta, política e comunicacional, pois a comunicação implica uma reciprocidade “na
medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam
a significação dos significados” (Freire, 2001, p. 69).
Todo e qualquer processo comunicacional está relacionado com a posição e a hierarquia dos
sujeitos no grupo. O contexto da comunicação sempre se dá em um contexto de poder. Portanto,
o corpo docente da Licenciatura em Artes Visuais fundamenta-se na idéia-força de Paulo Freire,
compreendendo que a transformação nas relações de poder entre quem “ensina” e quem “aprende”
possibilita estabelecer um diálogo autêntico, estabelecer uma relação interativa, uma ação docente
comunicativa e não, apenas, transmissiva.
Dessa forma, o corpo docente da Licenciatura em Artes Visuais tem primado pela “beleza dos
relacionamentos conectados” (Kerchove, 1999, p. 185). Kerckhove (1999) indica três condições
subentendidas as redes de comunicação: a hipertextualidade (a ligação de conteúdos); a interatividade
(a ligação entre a pessoa e o ambiente digital mediada pelo computador) e a conectividade. A
conectividade como a ligação de diversos computadores, e ou usuários por meio deles, permite
as interações entre grupos e pessoas que podem, até mesmo, estar geograficamente isoladas. A
possibilidade de conexão de tantas pessoas entre si cria uma nova maneira de narrar, contar, os fatos.
Essa nova narrativa está baseada em estruturas segmentadas, que se organizam e se fundem não
apenas a partir da intenção do(s) autor(es) que a elaborou, mas também, e principalmente, a partir dos
interesses de quem as consulta. Desse modo, a conectividade propicia uma nova condição cognitiva,
a webness, que Kerchove (1999) compreende como sendo a beleza nos padrões e qualidades
da interconexão de milhares de inteligências humanas com o propósito de inovar, descobrir,
compartilhar, colaborar.
Compreendemos que a qualidade dos relacionamentos conectados não depende, apenas, da
infraestrutura tecnológica, dos cabos da rede, mas da qualidade dos relacionamentos pessoais em
rede, das sensações de estar conectado com e entre tantos “nós”. Compreendemos que estamos
sendo “pessoas-nós-de-redes” e não “pessoa-peça-de-máquina”.
O mundo mecanizado, que Frederick Taylor (1856-1915) reconheceu como a organização ideal
no século XIX, demandava um ser humano igualmente ideal, que operasse como uma máquina. As
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Desde finais do século XX, tanto no cenário internacional, como no brasileiro, a discussão em torno da
formação dos professores tem sido apontada como o desafio mais urgente dos sistemas de ensino.
Na análise de Pérez-Gomez (2010), as Universidades e centros de formação de professores se
encontram, ainda, muito distantes do que se supõe a formação de profissionais docentes competentes
para os desafios postos à educação do século XXI. Os cursos de formação de professores de Arte
foram regulamentados, no Brasil, pelo Ministério da Educação, em 1978, sob o conceito polivalente
de Licenciatura em Educação Artística. A legislação da época pretendia preparar um professor capaz
de conduzir atividades em música, artes visuais e teatro, para os alunos da educação básica, em dois
anos (Barbosa, 1988).
Desde a primeira regulamentação dos cursos de formação de professores em Arte na década de
1970, os educadores brasileiros, organizados em torno de Associações de Arte-Educadores, de vários
estados do País, que configuraram a Federação de Arte-Educadores do Brasil (FAEB), em 1987, têm
conseguido transformar essa proposta de licenciatura polivalente. Atualmente, o Brasil conta com as
Diretrizes Curriculares específicas para as Licenciaturas: em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.
É a partir das Diretrizes Curriculares em Artes Visuais, que a Universidade Metropolitana de Santos
(UNIMES) organiza o seu curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distância.
Este artigo tem por objetivo relatar a experiência que vem sendo desenvolvida no curso de formação
de professores, Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distância, da UNIMES. Dada a
amplitude de aspectos que podem ser tratados nessa temática, vamos focalizar o desenho instrucional
original do projeto de curso e a sua configuração, resultado das transformações que estão ocorrendo
no processo de mediação pedagógica. Destacamos os aspectos que o corpo docente do curso
considera como sendo os fundamentos da mediação pedagógica na perspectiva da abordagem
triangular para o ensino de arte na modalidade a distância.
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fábricas eram máquinas e os trabalhadores uma engrenagem dessas máquinas, tal como Charles
Chaplin (1889-1977) plasmou nas tragicômicas imagens de seu filme “Tempos Modernos”, finalizado
em 1936. Os princípios mecanicistas do taylorismo valorizavam o individualismo, a homogeneidade,
a universalidade, a ausência de contextos, a rotina, a mecanização, a passividade. Na metáfora
mecanicista a “pessoa-peça-de-máquina” aprende de forma isolada, inserida em uma multidão de
outras “pessoas-peças-de-máquinas” amontoadas, porém isoladas.
De um modo bem diferente da Sociedade Industrial, a Sociedade em Rede (Castells, 1999) tem sido
representada pela metáfora da rede. A metáfora da rede valoriza a comunidade, a interatividade, o
contexto, o fluxo do processo, a complexidade, a mudança. Nos ambientes em rede, as “pessoasnós-de-redes”, membros de comunidades, percebem que a construção do seu conhecimento é uma
construção coletiva. Ao ser “pessoa-nós-de-redes”, ela constrói o conhecimento próprio ao mesmo
tempo em que contribui para a construção dos saberes das outras “pessoas-nós-de-redes”. Com
os outros “nós” da rede cada “pessoa-nós” constrói o que não conseguiria sozinha. As pessoas-nósde-redes aprendem que fazem parte, em simultâneo, de muitas redes, muitas comunidades, e que
o que se partilha com uma rede também é importante para o que partilham com as outras redes a
que pertencem. As pessoas-nós-de-redes aprendem que o seu próprio valor para uma comunidade
depende, não apenas de si próprio como seres isolados, mas da forma como podem contribuir para
essa comunidade pelo fato de pertencerem a outras comunidades.
Do mesmo modo, apesar de não ser um consenso entre os professores desta universidade, a
concepção de aprendizagem que emerge nas discussões do corpo docente da Licenciatura em Artes
Visuais, situa-se no modelo Histórico-Cultural, o qual tem seus fundamentos psicológicos em Vygotsky,
Luria e Leontiev (1998). Nessa abordagem, compreende-se o desenvolvimento humano como sendo
cultural, ou seja, como um processo que ocorre orientado para o sujeito mediado pelos outros. Na
abordagem Histórico-Cultural o conhecimento se constrói de forma intersubjetiva (entre pessoas), e,
num segundo momento, de forma intrasubjetiva (sujeito consigo). Nessa perspectiva, elimina-se a
noção de que um sujeito descobre alguma coisa sozinho e de que a aprendizagem é resultante de
uma atividade individual.
Coerente com essa concepção de interatividade e aprendizagem, o corpo docente da Licenciatura
em Artes Visuais identifica-se com a “abordagem triangular” (Barbosa, 2009, 1991) para o ensino
de arte. Ana Mae Barbosa, em contato com pensadores ligados ao Discipline Based Art Education
(DBAE) projeto desenvolvido pela Getty Foundation, nos Estados Unidos, e próxima do movimento
de crítica literária e ensino de literatura americana Reader Response, elaborou uma proposta para o
ensino de arte que denominou, de “triangular”. Esta abordagem foi sistematizada entre os
anos de 1987 e 1993 no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC) e

Ao identificar-se com a abordagem triangular (Barbosa, 2009, 1991) para o ensino de Arte, o corpo
docente da Licenciatura em Artes Visuais defrontou-se com o primeiro desafio a vencer no curso:
como desenvolver o componente curricular pela ação do “fazer artístico” na modalidade a distância?
As ações de leitura e contextualização sempre nos pareceram evidentes e factíveis por meio do
recurso de comunicação do fórum, chat, dentre outros, na mediação em um ambiente virtual, porém,
como solucionar o problema do “fazer artístico” a distância? Que recursos de comunicação no
ambiente virtual de aprendizagem permitiriam o “fazer artístico”? De que modo a mediação em um
ambiente virtual poderia se apropriar dos modelos históricos utilizados no “fazer artístico”?
Marín Viadel (1997) aponta que a prática de “ateliê” é um modelo muito simples e universalmente
reconhecido como o modo mais eficaz para aprender o “fazer artístico”. Destaca que esse modelo é
eficiente para conhecer o manejo de materiais e instrumentos, desde entelar um bastidor e prepará-lo
para pintar, ou fundir uma peça em bronze. O modelo da prática de “ateliê” consiste no “aprendiz”
observar junto ao mestre o que este faz e repetir inúmeras vezes. Sempre que o professor atua em
sala de aula a partir de sua experiência como artista, está recorrendo a esse modelo. A bibliografia
e documentação que correspondem a esse modelo seguem duas linhas: a primeira dedicada ao
conhecimento de técnicas e materiais e a segunda corresponde aos tratados e livros com ilustrações,
“estampas” que ensinam como desenhar, pintar. Devido ao intenso desenvolvimento tecnológico dos
últimos anos, essa linha tradicional de publicações descritiva de materiais e procedimentos vem se
diversificando, incluindo manuais sobre fotografia, televisão, vídeo, tecnologias digitais.
A prática de “ateliê” manteve-se vigente até meados do século XVII, com a generalização das
academias de Belas Artes na Europa. O sistema da academia começa a elaborar-se no século XV,
com as investigações teóricas de Leonardo da Vinci (1452-1519), Alberto Durero (1471-1528),
entre outros, e a inauguração da primeira academia de desenho, em Florença, por Giorgio Vasari
(1511-1574), em 1563. O sistema da academia preza o conhecimento científico que fundamenta a
representação figurativa: a geometria, a perspectiva, a anatomia, a teoria das proporções, a partir da
cópia do desenho dos “mestres”. Marín Viadel (1997) destaca que na atualidade grande parte dos
conceitos, conhecimentos e habilidades próprios do sistema acadêmico clássico seguem arraigados
nos centros de formação artística, pois, para a maioria do público, e boa parte do mundo profissional,
a representação figurativa da realidade segue sendo uma meta artística louvável e critério básico de
qualidade no desenho, pintura e escultura.
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Depois das academias, a Escola Bauhaus é o terceiro modelo identificado por Marín Viadel (1997)
para a aprendizagem do fazer artístico. A experiência da Bauhaus no século XX, século da linguagem,
não se preocupou com a imitação da realidade, mas sim com a realidade expressiva da linguagem
visual. O sistema da escola Bauhaus tem por finalidade que o educando aproprie-se do “vocabulário”
composto pelos elementos gráficos (ponto, linha, cor, etc.), e das “regras sintáticas” que determinam
como reunir ou relacionar dois ou mais dos elementos gráficos entre si, configurando um complexo
sistema de leis de composição. O manual de Donis Dondis (1997) A primer of visual literacy, publicada
em 1973 pelo Masschusetts Institute of Technology (MIT), em português conhecido como “A sintaxe
da linguagem visual” é, na avaliação de Marín Viadel (1997), uma “completa, simplificada e degradada
exposição desse modelo” (Marín Viadel, 1997, p. 66).
Por último, também no século XX, Marín Viadel (1997) identifica o quarto modelo de aprendizagem
do fazer artístico, que seria o sistema do desenvolvimento da capacidade criadora. A tese básica
que sustenta esse modelo é que em arte não existem regras, normas ou conceitos básicos gerais,
consequentemente não temos nenhuma sequência estrita de aprendizagem para impor. Cada
aluno deve desenvolver a própria linha de trabalho pessoal. Nesse procedimento a ênfase está
na personalidade e emoções individuais, cujo objetivo central é a criatividade. Fundamentado nas
pesquisas do austríaco Viktor Lowenfeld (1903-1960), este modelo seria um “antimodelo” de ensino,
pois postula que não é possível, nem desejável a existência de um modelo de formação, o que implica
um radical e absoluto enfoque individualizado.
Quais desses modelos do fazer artístico poderiam ser desenvolvidos na educação a distância? Seria
possível a prática do ateliê sem a presença física de “mestre e aprendiz” no mesmo lugar e hora?
O corpo docente da Licenciatura em Artes Visuais da UNIMES compreende que as concepções
embutidas em cada um desses modelos não se excluem, mas se complementam. Desse modo,
no eixo curricular do “fazer” o professor de arte necessita conhecer como se preparam e utilizam
os materiais e instrumentos artísticos, dominar técnicas de representação, explorar os elementos da
linguagem visual e liberar sua criatividade para produzir um objeto significativo. Consequentemente,
os problemas propostos nesse eixo curricular passam por: como são produzidos os objetos artísticos;
formas, figuras geométricas para o desenvolvimento da habilidade de representação gráfica;
composições com os elementos da linguagem visual; releituras de obras; atividades de livre expressão.
A partir dessa conclusão, o corpo docente deparou-se com outro desafio: como propor problemas
aos alunos a partir desses quatro modelos do fazer artístico para que pudéssemos produzir objetos
significativos e avaliá-los a distância? Como certificar-nos de que seriam efetivamente produzidos pelos
nossos alunos a distância? O projeto inicial do curso impunha o recurso de comunicação fórum, do
ambiente virtual, como atividade principal para a “mediatização”. Além do fórum, iniciamos um período

de intensas experiências com os diferentes recursos de comunicação presentes no ambiente virtual.
Atualmente utilizamos o Learning Management Systems MOODLE. Percebemos que os recursos de
comunicação presentes no ambiente virtual permitem a proposição do fazer artístico bem como a
visualização e avaliação do processo/produto dos mesmos a distância.
Nas videoaulas gravadas, enfatizamos o que seria a prática do ateliê sem a presença “física” do
aprendiz. O aluno pode visualizar como o professor prepara e maneja materiais e instrumentos. Essas
videoaulas estão disponíveis ao longo de todo o curso no ambiente virtual de aprendizagem. Desse
modo, o aluno pode acessá-las sempre e quando necessite observar como o professor trabalha com
os materiais e procedimentos das diversas técnicas ensinadas.
No conteúdo em formato de texto, também dedicamos atenção para o eixo curricular do fazer,
adotando o modelo descritivo dedicado ao conhecimento de técnicas e materiais, bem como as
imagens que ilustram o manejo dos materiais e outras a serem exercitadas para o desenvolvimento
da habilidade de representar. Nas atividades de discussão nos fóruns propomos os problemas do
“fazer artístico”. A proposição da atividade explicita os objetivos de realização da mesma, bem como
o procedimento a seguir e os critérios pelos quais serão avaliadas. Com as instruções, o aluno realiza
em casa a atividade indicada pelo professor. Em caso de dúvida, ele pode: acessar a vídeoaula na qual
volta a observar o fazer do professor quantas vezes seja necessário para si; reler o material em formato
de texto e, também, enviar perguntas, dúvidas ao professor, que, por meio de recursos síncronos como
o chat (bate-papo), ou assíncronos, como o fórum e mensagens individuais, continua respondendo as
dúvidas de modo coletivo ou individual, personalizado.
Na proposição da atividade o aluno também encontra a indicação do registro do seu percurso, do
processo de criação. Ao modo de um “diário de campo” o aluno registra as dificuldades que encontra
na realização da atividade. O registro do processo, que se faz por meio de imagens capturadas ao
longo do fazer e textos escritos, são enviados ao ambiente virtual e compartilhados com os demais
participantes. As imagens do processo de criação e do produto final podem ser produzidas por meio
de fotografia digital ou “escaneamento”. Desse modo processo/produto são discutidos por todos,
professor e alunos, no recurso fórum, que permite anexar textos e imagens às mensagens enviadas.

Desafios para a abordagem triangular na modalidade a distância

Dos componentes curriculares da Abordagem Triangular – o fazer, a leitura e a contextualização
da produção artística – o “fazer” na modalidade a distância foi o componente que propôs maiores
desafios ao corpo docente da UNIMES. Ao propor o tipo de procedimento para o componente
curricular do “fazer artístico”, descrito no tópico anterior, o corpo docente encontrou-se com outras
dificuldades a vencer. Apesar de grande parte dos alunos se deleitarem com as atividades do “fazer”,
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estabelece como componentes curriculares três ações, ou seja, o fazer, a leitura e a contextualização
da produção artística.

muitos resistem a enviar seus registros, deixando o envio para o último momento em que se encerra
a atividade. O corpo docente supõe que os alunos resistem a fazer o envio de suas atividades por
temerem a exposição de seus resultados para a apreciação do grupo de participantes. Temos alunos
adultos que suas experiências com o desenho revelam a fase do grafismo infantil, entre os 10 e 12
anos de idade, denominado estágio do realismo analítico.
Como destacam Coutinho e Duarte (2009), um dos primeiros estudiosos do grafismo infantil, GeorgesHenri Luquet, denominou o desenho infantil de realista porque a criança desenha sua experiência de
vida, e não a partir do conceito de realismo artístico. Supomos que muitos de nossos alunos temem
expor a fase em que se encontram no seu desenvolvimento gráfico por sua própria autoavaliação e
o julgamento a ser feito pelos pares, apesar de insistirmos que, como professores, vamos desenhar
nossa experiência de vida. Este fato também revela quanto os conceitos, conhecimentos e habilidades
próprios do sistema acadêmico continuam arraigados nos alunos da Licenciatura em Artes Visuais,
pois a representação figurativa da realidade segue sendo “a meta artística louvável e critério básico de
qualidade de seus próprios desenhos” (Marín Viadel, 1997) e não a experiência do desenho, e outras
técnicas, em suas vidas como se propõem nas atividades do curso.
Outra dificuldade enfrentada é com os alunos que se deleitam com as atividades do fazer e registram
todas as fases do processo criativo em imagens, porém, possuem pouco domínio na edição das
mesmas. Temos casos de imagens com baixa resolução e alta resolução, que dificultam a visualização
das mesmas. Nos casos de alta resolução, a dificuldade está em enviar a imagem para a sala de aula,
o que demanda muito tempo de conexão. Além de demandar o tempo de conexão, a página da sala
de aula tem seu número de bytes aumentado consideravelmente, o que dificulta o “carregamento”
da página como um todo. Para os participantes que possuem uma conexão em banda larga essa
dificuldade é minimizada, porém para a grande quantidade de alunos que, em muitas cidades do
Brasil, ainda possuem conexão discada, chega a impossibilitar a visualização da mesma.
Assim sendo, procuramos trabalhar no primeiro semestre do curso o desenvolvimento da habilidade
com de programas de edição de imagens. Damos preferência para programas de Licença Pública
Geral, do GNU. O domínio desse tipo de recurso permite que o aluno domine a edição das imagens
a serem enviadas ao longo de todo o curso e minimize os problemas tecnológicos referentes à
quantidade de bytes trafegados nos ambientes das salas de aula a distância.
Outra dificuldade enfrentada pelo corpo docente da Licenciatura em Artes Visuais é a prática da
apropriação indevida de imagens e outras produções textuais de autoria alheia. Sabemos da
potencialidade da Web para que multiplicidade de vozes manifeste-se sobre um mesmo tema.
Celebramos este fato, porém cabe a nós, docentes, desenvolvermos as habilidades de buscar,
selecionar, analisar, interpretar, compreender e elaborar informação. Uma de nossas grandes

das mais injustas do planeta.
Para nós, o curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade à distância, contribui para ampliar
as possibilidades de formação do professor de práticas artísticas na educação básica, em um país no
qual o acesso a qualquer formação, e, sobretudo, a formação nas práticas artísticas, ainda é um sinal
de distinção, uma insígnia de superioridade, em decorrência da perversa desigualdade na produção e
consumo de bens culturais, sem falar do desigual acesso a serviços básicos e ao consumo dos bens
mais elementares.
Desse modo, o curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distância possibilita que
pessoas afastadas dos grandes centros urbanos do Brasil tenham condições de sistematizar um saber
e um fazer que, sem a formação à distância, continuaria no plano intuitivo. Consideramos que o acesso
ao curso, aos conteúdos organizados e sistematizados sobre arte e educação é uma experiência que
fomenta a construção do conhecimento do professor nas práticas artísticas. Somos conscientes de
que o curso não enfatiza as atividades presenciais de “ateliê”, porém a não presencialidade física de
mestre e aprendiz não impede que o educando possa, por meio das TICs, visualizar e se apropriar do
modo como o “mestre” faz uso do lápis, pincel, ou qualquer outro instrumento e “tecnologia visual”
(Mirzoeff, 2003).
Compreendemos que a segurança do gesto, que imprime a “maestria” em qualquer instrumento ou
tecnologia visual utilizada, não depende, exclusivamente, da relação presencial mestre-aprendiz, mas
sim do “fazer disciplinado” de todo aquele sujeito que se relacione com os instrumentos e tecnologia
visual, que compreenda os condicionantes desses meios, materiais e processos ao mesmo tempo em
que explore, expanda e subverta as possibilidades dos mesmos. Também aceitamos que a formação
do professor de práticas artísticas é um continuum, que se inicia muito antes da sua participação
no curso formal (Realli & Mizukami, 2002) e se estende ao longo de todo o seu desenvolvimento
profissional.
O processo relatado até o momento revela o momento de aprendizagem em que nós, educadores
e educandos do curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade a distância da UNIMES, nos
encontramos. São inúmeros os desafios, e também as oportunidades para “focar nosso curso no
aluno” (Sancho, 2004, p. 4) e utilizarmos as tecnologias para o empoderamento e a participação
(Reig, 2012), para que cada participante possa desenvolver a sua própria taxa de progressão
em termos de velocidade e, também no aprofundamento dos temas que desejar, a partir da sua
aprendizagem, para sua apropriação da crítica sobre o seu próprio fazer, e dos demais, bem como da
leitura e da contextualização da produção artística.
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Pelo exposto até o momento, sinalizamos os desafios e algumas das aprendizagens que, como corpo
docente, alcançamos. Compreendemos que, em meio aos novos desafios que se apresentam a cada
dia, também contamos com grandes oportunidades. Para os educadores que, como nós, utilizam as
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), seja em ambientes de aprendizagem presenciais
ou virtuais, nos enfrentamos com o mesmo desafio que os educadores que vêm utilizando tecnologias
tradicionais, como o giz, a lousa, o lápis, o carvão, o pincel. Como educadores continuamos a
considerar onde queremos chegar, o que pretendemos realizar, com quem nos comunicamos, como
desenvolver essa comunicação e, em que medida, o uso que fazemos das tecnologias que temos a
nossa disposição para realizar nosso trabalho está sintonizado com o processo de inclusão social e
escolar da, ainda, grande faixa da população brasileira excluída desse processo no século XXI.
A inclusão social é o grande desafio, não só dos professores ou professores de Arte, mas de toda a
população brasileira, que, por razões históricas vem acumulando uma tradição de desigualdade social,
pela falta de distribuição da riqueza que produzimos, da terra que compõe o território delimitado como
Brasil, dos bens materiais, políticos e culturais, que tem transformado a sociedade brasileira em uma
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Conclusão
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dificuldades encontra-se na compreensão, por parte do aluno, de que não basta “encontrar”, “achar”
uma informação em suas pesquisas na Web.
A competência de pesquisar mobiliza o saber buscar, selecionar, interpretar e criticar a informação.
É por essa razão que a metáfora do pesquisador é aplicada a todos os profissionais do século
XXI. Stenhouse (1975) é um dos primeiros educadores a utilizar essa expressão para referir-se
ao professor como pesquisador e assumir seu lado experimental transformando sua aula em um
laboratório. Stenhouse (1975) compreendia a pesquisa como uma indagação sistemática e autocrítica
do professor respaldada por uma estratégia. O educador inglês também se referia ao trabalho do
professor como sendo o trabalho de um artista. Como trabalha um artista? A partir da teoria da
formatividade (Pareyson, 1993) o trabalho do artista é um fazer que se “faz” na medida em que se
pensa/refaz/repensa. Podemos identificar esse trabalho como sendo o trabalho de um prático reflexivo.
Além de Stenhouse (1975), Anísio Teixeira (1957) também utilizou a imagem do professor
pesquisador. Em meados do século XX o educador baiano sinalizou a não linearidade da situação
educativa, e nos ofereceu algumas pistas para trabalharmos como pesquisadores ao propor
desenvolvermos uma “disciplina científica”. Teixeira (1957) não se refere ao método científico, mas sim
à disciplina, a mesma disciplina necessária à prática artística, que entendemos como a compreensão
dos condicionantes referentes aos meios, materiais e processos, que concomitantemente explora,
expande e subverte as possibilidades de intervenção dos mesmos.
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Stuart Bailey é “designer gráfico”, escritor, crítico e coeditor da reconhecida revista Dot Dot Dot. O seu trabalho
tem contribuído para a cultura da Arte e do Design.
Juntamente com o designer David Reinfurt constitui o
projecto Dexter Sinister.
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na aparência simples destas mensagens, reporta-se à consciência do designer enquanto cidadão
(citizen designer), procurando interferir na realidade, em parceria com outras áreas, para um bem
comum. Os designers já não se sentem apenas responsáveis pelos briefings dos seus clientes, mas
também por questões tão complexas como a pobreza, saúde ou ambiente, a nível não só local
como global. São cada vez mais visíveis os projectos auto-propostos, ou seja, sem a demanda
de um cliente, como é o exemplo do projecto “Toma Lá” de Susana António3, ou “Uma Terra Sem
Gente Para Gente Sem Terra” de Nuno Coelho4.
Como sustenta Jonathan Barnbrook, “temos de levar a nossa profissão a sério e envolvermo-nos
em debates culturais e críticos sobre o que estamos a fazer e sobre quais são os nossos objectivos.
A ideia modernista de que os designers são mensageiros sem opiniões próprias já não é válida. (…)
se queremos o respeito e a atenção que, na nossa opinião, merecemos, temos de pensar sobre o
que acontece ao nosso trabalho quando é visto pela sociedade e sobre o tipo de trabalho no qual
pretendemos participar.” (Fiell & Fiell, 2003, p. 82).
Blauvelt (2000) sublinha, ainda, que a estrutura aberta e participativa (relacional) surge como uma
alternativa à auto-expressão do designer, identificando projectos que pelo seu aspecto colaborativo
sugerem um jogo que implica acções sem o seu controlo. Embora a autoria não desapareça
completamente, nestas propostas a ideia e o processo são mais relevantes do que o seu
resultado final.
A sociedade pós-industrial (Bell, 1973) é cada vez mais habitada por uma nova geração de
produtos. A relação tradicional entre a forma de um produto analógico e a função para a qual
era destinado passa a sofrer uma profunda alteração - à medida que a cultura digital permeia o
nosso quotidiano e a funcionalidade de um produto se expande, quebra-se o elo estreito existente
entre ambas. O microchip possibilitou a miniaturização e a integração cada vez mais frequente
dos dispositivos virtuais nos produtos do dia-a-dia. A liberdade formal é uma consequência desse
facto e coloca nas mãos do designer um grande desafio: identificar qual a melhor forma para
determinada função e a maneira como o utilizador se vai relacionar com os conteúdos.
O modelo moderno, em que o foco do Design se fazia essencialmente na produção e na
funcionalidade (product-centered design) foi substituído por um foco no utilizador e na usabilidade
(user-centered design). Mas, actualmente tem-se ampliado este último nível para um novo modelo:
person-centered5. Ou seja, o conceito de usabilidade tem vindo a ser complementado por uma nova
abordagem – a experiência do utilizador (user experience) – focando a relação que este estabelece
com o produto ou o serviço.
Os autores do artigo What Needs Tell Us About User Experience referem que pesquisas recentes
em Human Computer Interaction (HCI), começam a preencher a lacuna existente em relação às

3

Consulte-se o trabalho da designer em http://susanaantonio.com.

4

Consulte-se o trabalho do designer em http://nunocoelho.net.

A autora Katja Battarbee classifica a experiência do utilizador em três níveis (product-centered;
person-centered e interaction-focused), sendo que para ela o modelo person centered foca
quer as necessidades humanas, quer a relação entre a pessoa e o produto. Battarbee, K.
(2004). Co-Experience: Understanding User Experiences in Social Interaction. Helsinki: UIAH.
5

motivações e necessidades das pessoas, as quais recebiam relativamente pouca atenção no
modelo clássico de usabilidade. Apesar dos termos user experience e experience design serem
ainda recentes, os mesmos autores reconhecem a existência de uma percepção comum de que a
user experience é um conceito holístico e subjectivo: “(…) is holistic – it emphasizes the totality of
emotion, motivation, and action in a given physical and social contexto – is subjective – focusing
on the ‘felt experiences’ rather than product attributes” (Wiklund-Engblom, Hassenzahl, Bengs &
Sperring, 2009, p. 666). Assim, o conceito de usabilidade não desaparece, mas amplia o seu
âmbito. A experiência do utilizador é uma consequência tanto dos “(…) product-centred aspects,
such as funcionality and aesthetics, as well as person-centred aspects, such as personal motivation
and needs” (obra citada acima).Com o desenvolvimento tecnológico e nesta transição para a cultura
participativa, diversos autores argumentam que o designer tem de pensar menos nas pessoas
enquanto clientes ou utilizadores e mais como co-criadores e participantes no processo de design.
Estes conceitos abrem, na área do Design, um novo conjunto de questões implicadas na relação
que o produto ou serviço estabelece com o utilizador/pessoa. A partir do momento em que as
sensações positivas, como o prazer, a afectividade ou o bem-estar, são tidas como aspectos
fundamentais para envolver (engage) a pessoa numa boa experiência de utilização torna-se cada
vez mais relevante num projecto de design a atenção a estudos provenientes das ciências cognitivas
e a assuntos relacionados com as motivações pessoais, o humor ou o divertimento.
Todas estas considerações aqui apresentadas, sobre as mudanças massivas em torno da natureza
do Design e as diversas abordagens emergentes, provocam um outro desafio: pensar o ensino do
Design e a sua estrutura curricular, assim como a função do desenho em Design.
Um dos aspectos fundamentais a ter em conta nesta problemática, explica Don Norman (2010),
passa por definir as competências que um designer deve possuir para enfrentar as necessidades
da sociedade actual. As empresas esperam dos designers a capacidade de os ajudar a enfrentar
problemas a uma escala completamente diferente dos contextos tradicionais. Segundo o autor, num
momento em que a produção demanda um alargamento das suas estruturas, seja por implicações
tecnológicas ou outras, ligadas à utilização ou relação com o “utilizador”, parece apontar-se a
necessidade de uma revisão curricular ao nível das apetências tradicionais de manualidade: “The
old skills of drawing and sketching, forming and molding must be supplemented and in many cases,
replaced by skills in programming, interaction, and human cognition. Rapid prototyping and user
testing are required, which also means some knowledge of the social and behavior sciences, of
statistics, and of experimental design” (Norman, 2010, p. 2). Norman alerta, contudo, que esta
circunstância não deve converter os designers em cientistas ou engenheiros, já que possuem o
talento especial “(…) to make our lives more pleasurable” (idem, p. 6).

6
Visionary Design Council, refere-se a um estudo da AIGA
- The Professional Association For Design, em colaboração
com a Adobe, levado a cabo desde 2006. American Institute
of Graphic Arts, & Adobe. Designer Of 2015 Trends. [em
linha]. Acedido Abril 16, 2012 em: http://aiga.org/designerof-2015-trends/.
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A actividade docente que desempenhamos, no âmbito dos cursos de Design Gráfico e Industrial, no
IPCA, motivou-nos para a investigação que deu origem a este artigo: Reflexão sobre Estratégias
Metodológicas no Ensino do Design e a função do desenho em Design. Sendo essas as áreas de
estudo em que nos inserimos – o Design e o Desenho – o nosso intuito enquadra-se no desafio
permanente da nossa actividade, reflectindo-se na prática de um exercício pedagógico que se
pretende activo, actualizado e crítico. Como tal, iremos fazer recair a problemática com maior
enfâse na área do Design Gráfico e do Design Industrial.
Como metodologia de trabalho iremos analisar as dimensões emergentes do Design que têm
provocado nesta área agitadas discussões. Neste sentido, confrontaremos perspectivas actuais
de diversos autores provenientes da teoria e da prática do design, como um contributo para a
reflexão sobre possíveis estratégias metodológicas a adoptar no ensino do Design, mais ajustadas
às exigências do contexto contemporâneo. Iremos também fazer uma breve abordagem ao modo
como o Desenho (conteúdos programáticos) foi desenvolvido no âmbito do Design, dependendo de
contextos socioculturais específicos.
Assistimos actualmente a uma viragem de paradigma no modo de pensar e fazer design. Neste
contexto, a reflexão de Stuart Bailey2 parece revelar o seu desconforto, que é comum a outros
designers, perante o facto da área se encontrar ainda contida num know-how tradicional: “I suspect
what I’m really against is what that term “graphic design” has come to represent, i.e. synonymous
with business cards, logos, identities and advertising, and, again simply put, those are things I’m
just not interested in. (…) I just mean that if we make a book, poster, or whatever, together, they’re
more than mere documents of some other piece of work that exists already. Previous work may be
embedded in the new form, or may dictate it, but again it becomes a “third thing”, greater than the
sum of the constituent parts.” (Sueda, 2006, s.p.).
De facto, a actual prática do design tem revelado uma alteração dos seus modelos tradicionais. O
curador e designer Andrew Blauvelt refere que o design produzido a partir de meados dos anos
90 regista essa mudança. Segundo o autor passou-se de uma “simplicidade complexa”, para uma
abordagem ao design segundo uma “complexidade simplificada” (Blauvelt, 2000, s.p.). Ou seja, a
“complexidade” das experiências formais do pós-modernismo (anos 80 e inícios de 90), encontra-se cada vez mais ausente de algumas propostas do design gráfico mais recentes que passam
a assentar preferencialmente num confronto crítico entre a forma e o conteúdo mais do que em
questões estilísticas. Um número crescente de designers demonstra que a melhor forma de “cortar
caminho” num contexto exacerbado de pormenores formais sem importância onde “vale tudo”, é
utilizar mensagens visuais claras e directas com uma base pragmática, eliminando a diversidade de
interpretações como forma clara de comunicar e disseminar uma causa. A complexidade escondida

O problema parece residir, todavia, no modo como inserir ou organizar estas áreas na estrutura
curricular dos cursos de Design. Segundo Jon Kolko (2011), “unfortunately, both the large and the
small of human behavior and technical complexity are difficult to fit into an existing curriculum, and
both are typically excluded in favor of traditional “design specific” skills (typography, color theory,
two-dimensional design, three-dimensional design)” (p. 90). O autor acrescenta ainda a existência
de um desequilíbrio entre “(…) what employers want students to know and what educators are
prepared to teach” (idem, p. 91).
Por seu lado, Meredith Davis (2008), parte do pressuposto de que existe uma relação desorientada
entre a vida contemporânea e aquilo que constitui o conteúdo e a pedagogia aplicada nos cursos
de design gráfico. Para esta sua análise, a autora confronta cinco tendências provenientes do
estudo Visionary Design Council6 – que pretendia identificar as competências do designer de 2015
–, com as práticas e orientações do ensino do Design actual. Segundo ela, existe ainda uma prática
muito alicerçada no modelo tradicional ligado ao “know-how” e não num modelo “know-what” mais
apropriado às circunstâncias.7
Como conclusão Meredith refere que, não obstante a importância da forma para a comunicação,
e da aprendizagem feita através do saber-fazer; os docentes não podem repetir os padrões da sua
aprendizagem no ensino do Design, pois é necessário saber mais do que apenas o artefacto e a
forma. Deste modo considera ser necessário um “novo design” dos currículos para o ensino do
Design.
Através da sua investigação argumenta, com segurança, que a forma pode ser ensinada dentro de
um contexto, e não como um princípio isolado e um fim em si mesma; e que os estudantes podem
focar diversas problemáticas ao mesmo tempo e gerir a complexidade, sem ser necessária uma
progressão da aprendizagem de ferramentas (desde o mais simples dos elementos até às questões
mais complexas).
Refere, também, a importância de se pensar o design a partir da interpretação de “sistema” de
Christopher Jones8: “(…) is all the communicative forms and relationships within culture, which in
turn, interact with other physical, technological, cultural, social, and economic systems.” Para este
autor a complexidade de um sistema é definida “(…) by the number and nature of relationships
between communication and other aspects of life and work” (idem, p. 11). Neste sistema, aplicado
ao design, todas as formas comunicativas são constituídas por “componentes” – como o desenho,
a cor, a tipografia, a textura ou o formato – e hoje estabelecem-se num “(…) complex relational
system that depends on the interplay of formal, technological, linguistic, and cultural variables”
(idem, p. 4).
Para Jamie Hobson a disciplina de Desenho, parte integrante das componentes curriculares

7
Meredith Davis baseia-se na teoria de Sharon Poggenpohl
que distingue: “design as craft” e “design as discipline”,
invocando respectivamente os conceitos “know-how” e
“know-what” de Habermas.

8
Citação de Meredith Davis relativamente à teoria de
Christopher Jones desenvolvida no livro Design Methods:
Seeds of Human Futures, publicado pela primeira vez nos
anos 70.
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referir que o plano de trabalhos envolvia o estudo das regras da composição, o estudo do antigo
e o conhecimento das proporções e da anatomia, como matérias fulcrais no futuro desempenho
artístico. Alterações posteriores às práticas de ensino artístico e consequentes adaptações dos
currículos vigentes, não trouxe, segundo Maria Helena Lisboa (2007), importantes mudanças no
ensino do Desenho ao nível do programa de trabalhos estabelecido: as orientações programáticas
terão recaído essencialmente no desenho de figura, ainda que se registem outras áreas do
desenho, nomeadamente ao nível do “desenho arquitectónico, ornamental e de paisagem” (pp.
497-498). Não obstante uma ampliação do desenho por essas temáticas, não se verificaram “(…)
as condições necessárias para o delinear de um modelo propiciador da adequação desejável ao
projecto de objectos a produzir industrialmente” (idem, p. 502), onde o ensino do Desenho se
pudesse adaptar às exigências emergentes, no domínio da produção fabril. Repare-se que em
idêntico período, a Escola alemã – Bauhaus (1919-1933) – desenvolvia um modelo de ensino/
aprendizagem que integrava a arte e a tecnologia. Esta Escola que teve como base a ideologia
socialista de William Morris de fazer uma “Arte para o povo”, consolidou, numa primeira fase, um
modelo de integração do artesanato com a indústria, numa pedagogia colectiva entre o “mestre
da forma” e o “mestre artesão”, destinada ao desenvolvimento de projectos com qualidade
industrial. Este modelo que “(…) visava realizar uma unidade perfeita entre o método didático e
o sistema produtivo (…)”, foi um exemplo típico de escola democrática, baseada no princípio da
colaboração entre mestres e alunos (Argan, 1984, p. 31). Contudo, em Portugal, não se registou
esta prática, ficando o ensino do Desenho isolado em duas vertentes independentes. Por um
lado, os professores das Belas-Artes desenvolviam o “desenho imitativo” e, por outro lado, outros
profissionais de áreas técnico-científicas, como os engenheiros, leccionavam um desenho de
“carácter técnico” (Lisboa, 2007, pp. 501-502).
Outras perspectivas têm enunciado a importância da disciplina de Desenho a partir da sua
aplicabilidade e função na “metodologia projectual do design”. É o caso de Philip Cabau (2007)
que problematiza as distinções existentes entre o “desenho das Artes Plásticas” e o “desenho do
Design” (p. 26). Para este autor uma das maiores diferenças reside nos “procedimentos e usos”
do desenho que são explorados em cada uma dessas disciplinas. No caso das Artes Plásticas, o
desenho não assume “(…) a natureza de uma pragmática. Trata sobretudo do esclarecimento do
próprio trabalho de atenção (…) aos acontecimentos, procedimentos e afectos (…)” (idem, p. 32).
Mas no Design “(…) o desenho representa porque tem que comunicar e controlar a comunicação
(…)” e, deste modo, “a abordagem pedagógica do desenho para o Design deve constituir
sobretudo uma pragmática do desenho. Uma pragmática complexa, consciente dos mecanismos e
operadores que participam no processo colectivo do Design, mas também das potencialidades que
o desenho pode promover no interior do próprio desenvolvimento do projecto” (idem, p. 29).

Perante este breve retrato do contexto actual aqui apresentado, o Design encontra-se num
processo de redefinição e de expansão para fora das suas fronteiras tradicionais: “Today design,
in its broadest sense, is not only the site of important economic and cultural praxis, but equally an
interface for questions of identity, politics of representation, and redefinition of social models. It is
this ‘expanded’ conception, as observed in cinema and sculpture of the sixties, which should lead us
to reassess the frontiers and models structuring the field of ‘graphic design’” (Bovier, 1998, s.p.).
Estas mudanças implicam reformas nas estruturas curriculares e têm gerado amplos debates em
torno do ensino do Design. O ensino encontra-se sobre grande pressão e não é pacífica a aceitação
dos profissionais e docentes que assim ficam deslocados da sua área de conforto, há muito
estabelecida. Talvez a proposta de Jon Kolko (2011), “learn from our neighboring disciplines – who
generally have a long history than us but have bested nearly the problems of identity, advancement
and change” (p. 91), possa ajudar a contextualizar e desenvolver novas perspectivas.
Nas últimas décadas, à medida que se leva cada vez mais a sério a emoção como factor
complementar da razão, também os conceitos relacionados com o visual thinking têm sido
tema de diversas pesquisas e publicações que revelam a potencialidade deste aspecto na
educação do Design. Acrescente-se então a importância de exercícios do desenho como uma
actividade do pensamento que possibilita a organização da informação num projecto, como
são exemplo os mind map. O plano curricular ou de trabalho da disciplina deverá, pois, permitir
ao aluno o desenvolvimento de capacidades que ajudem nesse processo. Conforme referido
anteriormente, para Jamie Hobson (1997) outras áreas profissionais poderão constituir uma fonte
rica de informação e de aprendizagem sobre a relação entre a função do desenho em contextos
específicos que poderão revelar-se úteis para o processo de design.
Concluímos nesta nossa reflexão que é clara a necessidade de uma investigação profunda
relacionada com as qualidades em mudança no ensino e na pedagogia do Design e,
consequentemente, do desenho nesta área.
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de um curso de Design Gráfico, deve proporcionar o desenvolvimento de competências que
permita aos alunos “make analytical, intellectual and conceptual judgements” (Hobson, 1997,
s.p.) importantes para o exercício da actividade profissional. Nesta medida, questiona a excessiva
valorização dada a certos conteúdos do Desenho, nomeadamente a capacidade de execução
técnica, de representação realista ou da linguagem expressiva. Segundo o autor, confere-se uma
maior relevância a conteúdos estéticos e estilísticos, em detrimento da exploração das capacidades
analíticas e de pensamento que o desenho pode proporcionar no processo de design.
Considerando, assim, o uso e função do desenho nesta área, propõe um ensino do Desenho
que seja adaptado aos meios actuais da prática do design: “We must consider visualising skills
that will provide ‘non-drawers’ with means by which they can give dimension to their concepts
through simplification and visual shorthand” (obra citada acima, s.p.). Neste seguimento, sugere
ainda um alargamento a métodos do desenho aplicados noutras áreas, que desempenham
funções específicas, e que poderão ser úteis para o processo de design: “(…) the methodologies
of engineers, scientists and cartographers, who use analytical drawing for reasoned deduction. In
addition, we can learn from film-makers and others in the kinetic industries, who work with narrative
and sequential images (…) drawing methods of electricians, builders, carpenters, plumbers and
musicians – all of whom exhibit advanced skills of visual notation” (obra citada acima, s.p.).
Uma possível justificação para a continuidade de uma abordagem mais tradicional do desenho
poderá estar situada no modo como se adaptou esta disciplina e se definiram os seus propósitos
para outras áreas de ensino, como foi o Design, sendo que havia já uma estrutura programática
estabelecida para a formação no âmbito das Belas-Artes. Há seguramente uma evolução de
carácter histórico que merece ser analisada. Sem nos alongarmos nesta matéria, que ultrapassa o
âmbito deste artigo, apontamos, todavia, dois importantes aspectos sobre o caso português:
Por um lado, a preocupação com o ensino do Design – a partir da década de 70, com a criação do
IADE – Instituto de Arte e Decoração (em 1969), e com a criação dos cursos de Design nas Escolas
Superiores de Belas Artes (de Lisboa e Porto). Até esse período, o ensino artístico, desenvolvido
nas Academias e Escolas de Belas Artes, não terá verdadeiramente promovido as artes fabris
(Lisboa, 2007, pp. 500-502) e, em consequência, as indústrias e manufacturas. Segundo
Maria Helena Lisboa nunca terá surgido uma verdadeira adaptação de conteúdos curriculares
de modo a contribuírem para a formação dos alunos que, na condição de fabris, pretendiam um
aprofundamento de saberes para o desempenho das actividades nesse domínio (obra citada acima).
Por outro lado, a organização programática do Desenho – unidade curricular que se definiu
primordialmente no exercício de cópia e na predominância da figura humana (tema central no
ensino artístico); ficou organizada pelo estudo das “dimensões e proporções”, pelo estudo de “cópia
de estampas”, seguido dos “modelos em relevo”, e por fim, da “cópia da natureza”9. É importante
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O presente trabalho tem como objetivo analisar como o cinema pode ser incluído na
prática didática dos professores de história. Para tanto, será evidenciado como as novas
fontes históricas foram sendo, paulatinamente, consideradas pelos historiadores após a
abertura proporcionada pelo “movimento dos Annales”. Posteriormente, serão observadas
as principais dificuldades dos professores de história em sala de aula ao aplicar o filme em
sua disciplina sem preparo metodológico, com o intuito apenas de completar sua carga
horária e considerando todas as informações ali presentes como verídicas. Por fim, a partir
de pensadores da área, buscar-se-á trazer a tona as possibilidades de aplicação de filmes
em sala de aula com a cautela de se ver o filme enquanto dotado de caráter ficcional e que
analisá-lo em sua profundidade é fundamental para uma visão crítica dos alunos.
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O cinema enquanto fonte histórica: mudanças historiográficas

Na Europa do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial e, mais intensamente, a partir dos
anos 60, os estudos históricos foram gradativamente orientados para os estudos da sociedade,
influenciados, principalmente, pela ascensão e crescimento das teorias marxistas e pelos trabalhos
dos pesquisadores ligados ao Movimento dos Annales (Reis, 2000).
Os Annales, movimento francês que se contrapunha à história eminentemente política que tendia
para a factualidade, se consolidou com a publicação e reconhecimento dos “Annales d’histoire
economique e et sociale”, liderados inicialmente por Febvre e Bloch. Os Annales pretendiam
estimular o saber histórico a explicar a vida em sociedade, trabalhando a interdisciplinaridade
e, com isso, alargando o conhecimento histórico. Além disso, se adotou, principalmente, uma
perspectiva crítica em relação à história acontecimento que primava apenas por construir uma
narrativa dos eventos (Reis, 2000).
Reis (1994), ao analisar a obra daqueles que principiaram o Movimento dos Annales, nos traz a
crítica que estes faziam à história positivista, e sobre essa idéia ele analisa, da seguinte forma, o
pensamento de Febvre:
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A “explosão” midiática de filmes históricos e a conseqüente atração que estes exercem sobre os
jovens, ávidos por assisti-los, muitas vezes resultam em usos e associações indevidas nas aulas
de história. Neste sentido, o apelo a este recurso áudio-visual é cada vez mais utilizado pelos
professores, até mesmo por solicitação dos alunos que defendem a utilização de filmes para
“dinamizar” as tradicionais aulas ditas explicativas.
Contudo, nem todos os professores estão qualificados ou preparados para lidar com esta
ferramenta de trabalho que, quando mal utilizada, além de proporcionar exclusivamente o
entretenimento dos alunos, incorre em erros mediante as criações, apropriações e reelaborações
efetivadas pelos estúdios de filmagem, pelos diretores ou pelos roteiristas dos filmes, agregando-se
ainda a carência de formação dos professores de história em lidar com seu caráter ficcional.
Além disso, outro fator que dificulta a utilização de filmes como ferramenta de trabalho e ensino
está no fato do cinema não ser observado enquanto merecedor do mesmo tratamento que as
demais fontes históricas, ou seja, a ausência de uma análise da intenção de sua produção, do autor
ou instituição que o produziu e de uma percepção da mensagem que ele quis transmitir.
Assim, conhecendo as dificuldades do professor em lidar com o filme enquanto fonte histórica e
ferramenta de trabalho, trazemos a tona neste artigo como este foi sendo incluído enquanto fonte
histórica, as maiores dificuldade enfrentadas pelos professores e as soluções propostas pelos
especialistas da área.

A história era para, os positivistas, somente o tecido de eventos sucessivos. Reis,
datas e batalhas sucediam-se minuciosamente reconstituindo uma narrativa exata
e precisa. O tempo histórico não era um problema de difícil solução, mas uma
solução de fácil realização. (p. 32-33)
Através da citação fica explicita a mudança trazida por Febvre e sua crítica à historiografia positivista
adotando uma nova perspectiva em que, ao invés de narrar um acontecimento dito heróico,
paulatinamente se dá espaço para aparecerem as pessoas comuns, a partir das problematizações
suscitadas por este pensamento.
No que diz respeito a Bloch, podemos considerá-lo como um dos primeiros autores que romperam
com a perspectiva tradicional durante o século XX tendo, como sua principal contribuição, a noção
de tempo histórico, já que ao invés de eventos o autor analisa estruturalmente o tempo vivido.
Segundo José Carlos Reis, a obra de Bloch foi além da suscitada por Febvre, uma vez que propôs
uma história em que os acontecimentos deveriam ser diluídos na perspectiva estrutural, ampliando
cada vez mais a possibilidade de se trabalhar a história e afastando-se da história-acontecimento
(Reis, 1994).
Seguindo os passos dos pais fundadores e preocupando-se com relação à noção de tempo merece
destaque Braudel que rejeitou a História como acontecimento e colocou que o que realmente
importa são as mudanças econômicas e sociais que ocorrem em longos prazos. Para o líder da
segunda geração dos Annales, os eventos que acontecem em um pequeno espaço de tempo não
possuem os mesmos efeitos daqueles que acontecem em uma longa duração (Braudel, 2005).
Após a contribuição desses e de outros autores, houve um grande estímulo para a ampliação o
conhecimento da história, centrando-se principalmente no incentivo de novos temas e de novas
abordagens que foram desconsideradas ou pouco pesquisadas pela historiografia tradicional.
Em meados dos anos 70 o cinema já havia se consolidado como arte de massa, e influenciava
notoriamente a maneira como as pessoas percebiam e estruturavam o mundo (Kornis, 1992).
Assim, o cinema passou a ser considerado como um material de cunho tão relevante que passou
a conquistar espaços e foi se disseminando pelas sociedades de tal forma que não poderia deixar
de atrair o interesse dos autores responsáveis pela chamada história nova, que já estava incluindo
em suas perspectivas as crenças e o imaginário como objetos da área de conhecimento de História.
Com a crescente importância do cinema e o crescente interesse dos historiadores pela sétima arte,
muitos passaram a investigar o cinema, na tentativa de abarcar a complexidade de sua linguagem
áudio-visual e da relação que possuía com o meio em que estava inserida, mesmo se havendo
nitidamente certa desconfiança e temor em relação àquela máquina de fabricar imagens.
A aceitação do cinema como fonte histórica indica uma mudança de estatuto por parte do historiador
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adentrar tão densamente ao real tão somente a partir do filme, mas não deixamos de reconhecer
que o produtor do cinema é produto dos seus valores e ideologias. Endossamos a necessidade
do historiador não enxergar o filme de maneira ingênua e como sua análise exige rígidos critérios
(Almeida, 1993).
Mesmo reconhecendo a importância de elucidar a visão de alguns pesquisadores do cinema enquanto
fonte histórica, procuraremos, em um primeiro momento, nos voltar prioritariamente para a utilização
do cinema em sala de aula e suas possíveis dificuldades. É fato que cabe ao profissional que está em
sala de aula ter um conhecimento teórico de como os autores encaram o cinema como fonte histórica,
mas considerando que a perspectiva de sala de aula tem suas necessidades e dificuldades específicas,
dedicaremos um subitem para esclarecê-las.

O filme como recurso didático no ensino de história: dificuldades e problemas

Utilizado algumas vezes como forma de complementar a carga horária dos professores ou de substituir
o professor de história que faltou, o filme na maioria das vezes não cumpre sua função didática. Os
professores, na maioria das vezes, não se preocupam em fazer um estudo profundo da obra para que
se compreenda o contexto em que foi escrita e como ficção e fato histórico se mistura nas cenas.
A falta de análise faz com que haja uma legitimidade preocupante conferida ao filme, e uma visão de
fidedignidade da obra por parte dos alunos.
O professor de história quase sempre se limita a transmitir a obra como forma de ilustrar o conteúdo
sem o devido cuidado de analisar a obra e/ou os seus anacronismos. Assim, não se leva em
consideração que o cineastra tendo o papel de deixar a historia mais “vendável” e atraente não tem
o compromisso de narrar conforme as fontes, mas sim de dar ao filme um caráter romanceado ou
ficcional (Carnes, 1997; Napolitano, 2007).
O professor não considera que no cinema, mediante a licença poética ou da livre manifestação
artística, os diretores ou roteiristas não querem se sentir presos a amarras de nenhum tipo inclusive a
“verdade histórica”, cabendo o historiador não conferir tamanha legitimidade ao filme (Behar, 2000).
A falta de uma introdução à obra que é assistida pelos estudantes, questionando seu conteúdo, quem
o escreveu, quais as similaridades com o assunto trabalhados em sala de aula e os distanciamentos,
incorre em visões distorcidas dos conteúdos narrados e limitações de compreensão. Fazendo com
que o aluno se detenha apenas ao caráter romanceado do filme que está sendo apresentado. Mais
que isso, o estudante diante de um filme que não foi debatido nem analisado, não consegue realizar
o mínimo de reflexões em relação ao filme e a sua transmissão se torna apenas uma forma de
entretenimento (Bernadet, 1996; Azzi, 1996).
Diante disso, os elementos sutis e quase invisíveis do filme que são cruciais para a ilustração do

conteúdo histórico, são quase sempre dispensados pelos professores, que muitas vezes carecem
até mesmo de um preparo teórico que deveria ser oferecido pela sua graduação (Teruya e Lima,
2008; Behar, 2000).
Muitas propostas de historiadores que se voltam para o filme enquanto fonte ou como recursos
didáticos são fundamentais para que consigamos observar de que maneiras as principais
dificuldades encontradas aqui sejam sanadas ou amenizadas.

Cinema e ensino de história: propostas de conciliação

Refletindo sobre a possibilidade de uma postura diferente por parte do pesquisador e do professor
de história em relação ao filme, pode-se considerar que é consenso entre aqueles que se voltam
criticamente para esta área sobre a necessidade de uma análise cuidadosa por parte do historiador
em observar os detalhes do filme e preparar o aluno para a compreensão de seu caráter ficcional.
Contribuindo com a possibilidade de aumentar o potencial imagético do aluno, o filme pode
ser utilizado juntamente com textos complementares como forma de evitar que estes sejam
vistos como narrativas fidedignas aos acontecimentos históricos, uma vez que o “(...) educador
(deve) assumir uma postura que compreende um conjunto de aptidões voltadas aos métodos de
construção do conhecimento, socializando esses saberes num processo contínuo de ensino e
aprendizagem” (Aquino, 2008, p. 3).
A pesquisa aprimorada por parte de professores e alunos faz com que haja a possibilidade de
extrair o conteúdo com mais clareza, a fim de que se aproveite ao máximo a imensa riqueza cultural
contida na produção cinematográfica (Azzi, 1996). Sobre isso, Teruya e Lima (2008) afirmam que
(...) a utilização do filme exige alguns pré-requisitos do professor: 1.
Familiaridade e conhecimentos (mínimos) acerca da linguagem fílmica;
2.Preocupação constante com a operacionalização da atividade, ou seja,
com a instância pedagógica da atividade; 3. A problematização do filme
enquanto documento histórico. Desta forma, queremos chamar atenção para
a necessidade de o professor estar sempre atualizado no que toca à utilização
das linguagens que ele se propõe a explorar, em sala, enquanto professor
pesquisador, mas também (e principalmente) tratar de cultivar o hábito de
apreciar estas linguagens, sejam elas quais forem, como forma de lazer, no seu
cotidiano. (p. 27)
Assim, o cuidado pedagógico com relação à aplicação do filme em sala de aula e o esforço por
parte do professor são pontos fundamentais para o sucesso de seu trabalho. Vale destacar ainda,
que cabe ao historiador observar como, tal como outras fontes históricas, o filme também é uma
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na sociedade, assim como mostra ainda a nova utilidade que certas fontes passam a ter em função de
sua nova missão (Ferro, 1995).
No entanto é preciso considerarmos a existência de obras literárias, poemas épicos, romances, peças
de teatro, para esclarecer períodos e fatos de documentação minguada, antes do período ressaltado
por Ferro (Langlois e Seignobos, 1946).
Uma das principais características da inclusão do cinema no Metier de alguns historiadores foi a
crescente utilização do cinema como fonte histórica, gerando gradativamente a ampliação dos estudos
referente a especificidades dessa fonte.
A inclusão do cinema enquanto fonte histórica foi possível após a desconstrução da ideia do
documento como detentor de uma verdade, tal como os positivistas tendencialmente faziam. Além
disso, é necessário ainda ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Portanto: “(...) é preciso
começar por desmontar, demolir esta montagem [a do documento], desestruturar esta construção e
analisar as condições de produção dos documentos-monumentos (Kornis, 1992, p. 2).
Faz-se relevante ainda acentuarmos o caráter de construção do cinema que tal como um texto pode
ser analisado minuciosamente a partir de um estudo que se paute na visão do cinema enquanto
sistema simbólico de produção/reprodução de significações acerca do mundo (Almeida, 1993).
Para Ferro (1992), um dos expoentes do estudo do cinema na história, o cinema deve ser visto sob
seu caráter ideológico principalmente ao partir das grandes massas. Em sua perspectiva, o cinema
fugia do controle das instâncias de produção e do estado, cabendo ao historiador analisá-lo como
manifestações de tensões próprias da sociedade em que ele está inserido. Esse pensamento, de
acordo com Ferro (1992), serve também para qualquer tipo de imagem. Vale destacar que o próprio
autor reconhece a limitação de sua obra em relação ao estudo do cinema na história ao afirmar que
apenas escreveu isso como grito de alarme, pois considera que o cinema “não é toda a História. Mas,
sem ele, não se poderia ter o conhecimento do nosso tempo” (p. 18).
Eduardo Morettin (2003), criticando essa perspectiva, afirma que o cinema não pode ser considerado
como expressão direta dos projetos ideológicos que lhe dão suporte, apesar de apresentar tensões
próprias. Porém, elas não devem ser pensadas em termos de “história” e “contra-história”, como
sugere Ferro, pois segundo sua perspectiva, essa visão ignora o caráter polissêmico da imagem e não
leva em consideração que o cinema não pode revelar a realidade, mediante o papel de mediação que
exerce. Não há, portanto, possibilidades de acesso ao real nessa perspectiva, pois o cinema é visto por
Morettin (2003) como uma construção de um sentido, de uma representação.
Muitas são as perspectivas em relação ao uso do cinema enquanto fonte histórica. Consideramos
que a principal delas está na cautela que o historiador precisa ter em analisar o contexto da produção
da obra e de seu autor. Concordamos com Morettin (2003) ao afirmar que não há a possibilidade

representação socialmente construída por um grupo, individuo ou instituição que coloca e, diante
disso, seu produto bruto. O filme deve ser visto, portanto, apenas como o começo de um processo
de interpretação que contém muitas variáveis (Napolitano, 2007).
A crítica da autenticidade, da identificação e a analítica são recursos metodológicos que permitem
ao pesquisador observar primeiramente a veracidade do filme, ou seja, se ele não é falsificado, os
possíveis traços de reconstituição e modificação que o filme possa ter sofrido e, por fim, o estudo
da fonte da emissora, as condições de produção e de recepção e da própria realização do filme, o
que inclui as operações ideológicas, utilização de entrevistas e sonorização (Morentin, 2003).
Além disso, é preciso que o professor esteja atento ainda aos detalhes quase imperceptíveis do
filme. Dentre os detalhes, pode-se destacar: a aproximação da câmara de alguma pessoa ou objeto
qualquer, os cortes, o travelling, ou seja, o caminhar da câmera. Sobre esses detalhes é necessário
o historiador estar atento sobre como eles servem para veicular algumas mensagens que em
alguns casos podem ser consideradas até mais importantes que as falas e a atuação dos atores
(Bernardet, 1996).
Assim, pode-se considerar como sendo muito complexa a leitura cinematográfica e é preciso estar
atento as menções escritas, aos ruídos, as músicas entre outras coisas que fazem dele mais difícil
de ser captado (Aumont, 1995; Behar, 2000).
Enfim, cabe ao professor ser também pesquisador e tratar o filme enquanto fonte histórica. A
análise criteriosa do filme e o incentivo aos alunos a conhecerem a o conhecerem se fazem
necessários para um bom desempenho de suas atividades e que esta tenha um sentido
pedagógico.

Considerações finais

Após analisarmos a inclusão do filme enquanto fonte histórica mediante a abertura da Escola dos
Annales e as formas que alguns pesquisadores vêm lidando cautelosamente com esta ferramenta
de trabalho, podemos verificar que isso exige do historiador um trabalho criterioso que inclui um
conhecimento profundo de quem o escreveu e suas intenções, bem como de uma série de coisas
que possibilitam um maior conhecimento da obra cinematográfica.
Ao apontarmos as dificuldades do historiador em lidar com o filme em sala de aula, percebemos
nitidamente a falta de noção de como este precisa ser visto enquanto fonte histórica e não como
simples material ilustrativo. Assim, percebemos que um bom professor necessita da pesquisa para
desenvolver um bom trabalho, pois é ela que possibilitará ao profissional observar que o filme não
retrata fidedignamente o acontecimento histórico e não tem comprometimento com sua narrativa.
Além disso, os pesquisadores que se dedicam ao cinema não apenas como fonte histórica mas
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como ferramenta de trabalho em sala de aula, apontam as possibilidades de realizar um excelente
estudo dirigido com os alunos, precisando que o professor pesquisador esteja atento aos seus
detalhes para que esses sejam repassados da melhor forma para seus alunos.
Enfim, cabe ao professor pesquisador adentrar sobre como o filme foi produzido e qual a
mensagem que se pode trazer para o aluno a partir dele, não fazendo do mesmo apenas uma
maneira de preencher carga horária o que faz com que o aluno retenha o mínimo possível de uma
obra que pode ser tão explorada mediante o preparo do professor.
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As histórias de Portugal e Brasil estão ligadas há mais de quinhentos anos com
interseções e conexões constantes.
Atualmente, com o novo acordo ortográfico, muitas são as questões colocadas por
todos os falantes da língua portuguesa, principalmente os mais novos.
Num feliz encontro entre três professoras de Educação Artística de dois diferentes
países e continentes, mas com a mesma língua, surgiu a ideia de um intercâmbio,
entre os seus alunos de escolas públicas, de experiências, técnicas artísticas, histórias,
com um único mote “cria os teus bonecos e conta a tua história”, para que sejam
estabelecidas zonas de contato entre culturas e assim se possa conceber uma base de
compreensão do acordo.
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adultos não tiveram a oportunidade de estudar durante a infância e os jovens são multi-repetentes,
tendo ambos a escolarização dificultada e, até mesmo, impedida. Hoje estão nesse centro a fim
de aprender o que lhes foi negado pela sociedade. As turmas compreendem Totalidade Iniciais e
Totalidades Finais que equivalem ao ensino fundamental completo.

Os lugares

Os intervenientes

Nas escolas públicas de Espinho (Portugal) foram duas as turmas integradas neste projeto: uma do
8.º ano, na disciplina de Educação Visual, da escola do centro da cidade e outra do 10.º ano, na
disciplina de Comunicação Visual, da escola situada no bairro piscatório.
As idades destes alunos abrangem a faixa etária da adolescência, compreendida entre os 13 e os
16 anos, revelando por diversas ocasiões problemas de inserção, autoestima e insucesso escolar.
Mas esta idade é também a “idade das oportunidades” (Unicef, Relatório Anual, 25 de Fevereiro
de 2012), de desafios e uma fase de aprendizagem crucial, numa construção constante da sua
identidade, onde a família, a sociedade e a cultura são fundamentais na edificação de uma estrutura
sólida que os prepare para as próximas etapas que se avizinham.
No Brasil, na cidade de Campinas, 4 turmas de aproximadamente 25 alunos fizeram parte do
projeto. A idade dos alunos variou da pré-adolescência à idade adulta, tendo em vista que os polos
brasileiros são de EJA (Educação de Jovens e Adultos) e as salas são compostas por alunos de
diversas faixas etárias. Tal fator não influenciou no desenvolvimento da proposta, ao contrário, foi
possível perceber o carinho das pessoas mais velhas confeccionando bonecos que seriam enviados
para os mais jovens.
Em Porto Alegre, 10 turmas de jovens e adultos trabalharam com a confecção dos bonecos. Os
Exemplos dos bonecos criados no âmbito do intercâmbio
“Através do Atlântico”

A crise da identidade
Imaginar #55 Carla G. Fernandes, Fernanda Maria Macahiba Massagardi & Ângela Saldanha Através do Atlântico

Em Portugal, são duas as escolas envolvidas, de uma cidade “à beira mar plantada” – Espinho.
O desenvolvimento económico do concelho de Espinho surge, no passado, ligado à atividade
piscatória e à indústria de conservas. Paralelamente, as praias, aliadas às condições climatéricas de
que a região usufrui, constituíram igualmente condições propícias ao surgimento do turismo.
No Brasil fizeram parte do projeto duas escolas públicas, a saber: EMEF Geny Rodriguez, situada na
cidade de Campinas e o Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire na cidade
de Porto Alegre.
Campinas é uma cidade tipicamente urbana, distante 96 km da capital do estado de São Paulo. Os
educandos participantes pertencem a uma faixa económica menos favorecida e a maioria reside na
periferia da cidade, com histórico de violência.
O CMET Paulo Freire ou Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores Paulo Freire, escola de
Porto Alegre, situa-se em bairro próximo ao centro da cidade. O referido centro pertence à rede
pública de ensino e atende jovens, adultos e idosos, desde os 15 anos até à idade sénior. Porto
Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul, é banhada por um lago e foi colonizada por
imigrantes açorianos.

Alguns autores aferem atualmente, tomando como pressuposto características da vida em
sociedade do passado, a chamada crise de identidade.
Os antigos valores, que durante muito tempo foram sustentáculo do mundo social, estão em
declínio. Emergindo desse cenário, temos uma estrutura diferente, que está a transformar a nossa
sociedade. Alguns aspectos peculiares de certos povos como raça, género, nacionalidade e cultura
estão sendo globalizados. Essas mudanças, ocorridas na identidade social ou do grupo terminam
por refletir nas identidades pessoais e individuais, provocando uma descentralização do sujeito,
que se desloca do seu antigo e estável lugar social e cultural para fixar-se em diversos núcleos,
resultantes de fragmentos de uma estrutura única que era característica de um passado recente.
Para entender melhor esse processo, é preciso contrapor alguns pontos pertinentes ao sujeito de
diferentes períodos de nossa história. Stuart Hall (2006) propõe três concepções diferentes, a saber
a) o sujeito do Iluminismo, que era fundamentado num indivíduo centralizado, dotado da razão,
consciência e ação. Essas peculiaridades nasciam com a pessoa e apenas eram aprimoradas,
sendo que ao longo de toda uma existência o eu era o centro da identidade; b) o sujeito sociológico
do mundo moderno, que é descrito pelo autor como aquele que assumiu para si a complexidade
de nossa modernidade, sendo que o eu não era autónomo e auto-suficiente, mas sim dependente
de outras pessoas que mediavam determinados valores, sentido e símbolos. A identidade, nesse
caso, era concebida por meio da interação do indivíduo com a sociedade, sendo que o eu ainda
possuía um núcleo, mas esse era modificado no decorrer do diálogo com as diferentes identidades
pertinentes aos mundos exteriores. Havia uma relação entre o interior e o exterior, o pessoal e o
público. Na medida em que o homem se apropriava de significados e valores e ao mesmo tempo
projetava o seu eu na sociedade, estabelecia lugares objetivos para sentimentos subjetivos. Esse tipo
de formação de identidade criava um vínculo entre o sujeito e a estrutura social. E é exatamente essa
característica que está sendo mudada nos dias atuais, no denominado por Stuart Hall (2006), c) sujeito
pós-moderno. O indivíduo que antes era definido de acordo com suas bases culturais e sociais,
hoje está a fragmentar-se. Esse processo gera inúmeras identidades, que podem, por vezes, ser
contraditórias. Segundo o autor:
(...) A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma

Este projeto teve início num encontro informal de professores de educação artística na sede da
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual, em Portugal. A partir dessa altura
foram muitos os emails trocados debatendo estratégias e objetivos.
Dada a faixa etária dos intervenientes, as culturas, os problemas atuais de união dos dois países
e as matérias a ser leccionadas, surgiu a ideia de realizar bonecos que espelhassem a cultura dos
mesmos para atravessarem o Atlântico, para contar histórias de margens distantes.
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Numa primeira instância foi criado um grupo numa rede social, onde alunos e professores foram
integrados, para a partilha de imagens, processos, histórias, conhecimentos, numa constante dinâmica
de aprendizagens informais e híbridas ao longo de todo o processo.
Nas primeiras aulas foi apresentada (utilizando os mesmos diapositivos nos dois países) uma breve
história da criação de bonecos e das suas funções ao longo dos séculos, o projeto e os seus objetivos.
Na qual foi realizada uma pesquisa da história dos bonecos em diferentes épocas e culturas e
optou-se pela escolha da diversidade de significados - desde o religioso até ao brincar infantil, como
forma de conhecer o mundo. Tentando, na maioria das vezes, mostrar imagens de bonecos não
industrializados revelando as suas características únicas e próximas da cultura da sua origem.
Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que das bonecas
emanava algo de sagrado e de maná – um pressentimento irresistível e
impressionante que influencia as pessoas. (...) Acredita-se que as bonecas
sejam impregnadas de vida por quem as criou. Elas são usadas em ritos,
rituais, vudus, feitiços de amor e de maldade. Elas são empregadas como
símbolos de autoridade e talismãs para lembrar à pessoa da sua própria
força.(Estés, 1994, p. 116)
Iniciaram-se as pesquisas, os esboços e a criação das personagens, em pequenos grupos e
debates de turma.
Facilmente se percebe que os alunos reproduziram de imediato personagens que caracterizam
a sua cultura - bonecos de pele negra e com roupas características da Bahia, por exemplo, nos
bonecos realizados pelos brasileiros, e bonecos de pele clara, com vestuário ligado à pecuária ou a
estereótipos da cultura portuguesa, desenvolvidos pelos portugueses.
Foi interessante perceber, durante este processo, que os alunos dos dois países pouco conhecem
das duas culturas. E este tornou-se num ponto fundamental para um despertar da curiosidade e
criar novos polos de pesquisa.
Como as ideias principais eram a identidade e a descoberta de culturas foi pedido aos alunos que
descrevessem brevemente o boneco (nome, onde morava, a sua história familiar, seus gostos, o
que fazia no quotidiano) no intuito de triangular o trabalho desenvolvido (o objecto-boneco, a sua
história escrita e a partilha através da rede social de ideias sobre todo o trabalho) de forma a tornar
o encontro mais completo.
Foram várias as descrições do meio em que vivem, as suas origens e características
psicológicas: “Chamo-me Maria Albertina, moro numa casa perto do mar, com um enorme
terraço e partilho o meu quarto com a minha irmã mais nova. Vivo com a minha mãe e os
meus avós. O meu pai era pescador e morreu numa noite de nevoeiro, tenho tantas saudades
dele, que todos os dias falo com ele ao luar...” (…).

“Boas, sou o João! Sou jogador da bola! Moro numa linda casa com um jardim enorme, onde
adoro deitar-me à sombra” (...).
Foram assim escritas histórias e dados nomes, transformando os bonecos em personagens
vivas, com história.
A boneca representa os homunculi simbólicos, a pequena vida. É o símbolo do
numinoso e está sufocado nos seres humanos. Ela é um fac-símile pequeno
e luminoso do self original. Superficialmente, trata-se apenas de uma boneca.
Por outro lado, existe nela um pequeno fragmento de alma que possui todo o
conhecimento do SELF maior da alma. (Estés, 1994, p. 117)
De seguida os bonecos foram enviados por correio e novas vidas chegavam às aulas.
Escrevem-se novas histórias e são criados cenários onde a história pode sobreviver.
Nestas novas histórias normalmente os bonecos passeiam pelo país em que são recebidos,
visitam lugares conhecidos e admirados pelos alunos (como a praia que habitualmente
frequentam, a sua escola ou restaurantes com as suas comidas favoritas), orientados pelos
novos amigos que encontram em Portugal (os próprios alunos ou meninos da mesma faixa
etária), entrando sempre em muitas aventuras.
No 8.º ano são produzidas maquetas de cenários, abordando conteúdos programáticos como
escala, função, forma e cor.
O 10.º ano, depois de algum debate e pesquisa, constrói um vídeo, tendo por base o lugar
que habita, as gentes, os sons, os sabores, os cheiros, ..., abordando a amálgama de
sentidos que todo o intercâmbio suscitou.
Na escola da cidade de Campinas, nas salas de EJA (Educação de jovens e adultos) foram
produzidos novos figurinos e relacionadas as características observadas nos bonecos.

Conclusões

Foi possível observar nos alunos um aumento considerável na autoestima, ao saberem que
o trabalho artístico deles foi recebido por colegas de outro país com extremo respeito e
admiração. Outro fator interessante foi que os participantes não apenas criaram bonecos
com suas características, mas também se preocuparam em estudar algo sobre a cultura
dos que receberiam seus trabalhos, no intuito de criar obras que homenageassem aqueles
que receberiam o produto final do projeto. Dessa forma, em Portugal muitos alunos
demonstraram interesse em confeccionar bonecos jogadores de futebol, símbolo pelo qual o
Brasil é reconhecido mundialmente.
No Brasil, foram confeccionadas bonecas com trajes típicos portugueses, com as cores da
bandeira de Portugal. Também observamos que as características individuais e os seus trajes
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O projeto
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fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante
e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos
identificar – ao menos temporariamente. (p. 13)
Se num passado, em sociedades tradicionais, eram valorizados os símbolos e ritos, por
perpetuarem a experiência de séculos, produzindo práticas sociais recorrentes, as sociedades da
pós-modernidade estão em constante mudança e a sua principal característica é a rapidez abrangente
e a reflexão acerca da vida, que gera a modificação daquilo que não parece adequado. De acordo
com Giddens (1990):
(...) as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz
das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim,
constitutivamente, seu caráter. (pp. 37-38)
Os diferentes países do globo estão inter-relacionados por meio da Internet e outros meios de
comunicação, gerando tribos virtuais, que não têm um local concreto de moradia, mas um
endereço electrónico. Dessa forma, preferências, crenças e objetivos comuns são unidos sem que
haja uma sede concreta.
Há uma extração de contextos regionais que são reestruturados e têm morada num ambiente
virtual. Hoje é possível apreciar a cultura do Oriente, por exemplo, e assumir para si características
de certos povos (roupas, músicas, gastronomia, etc.) sem sair de um país do Ocidente. Surgem
inúmeros núcleos, sem um centro definido. Ao mesmo tempo que estão fragmentadas,
curiosamente, essas identidades unem-se através de uma articulação parcial da sua estrutura, que
está em constante mudança.
Algumas das antigas tradições foram absorvidas e deslocadas dos seus locais de origem. Portanto,
a essência não se perdeu. Outras, no entanto, paulatinamente transformaram-se na medida em que
foram inseridas noutros contextos.
A arte, com o seu poder de registar a história, tem sido, no decorrer dos tempos, uma prática que
permite ao homem o estudo de suas origens e transformações.

eram muito importantes, sentindo a obrigação de criarem por escrito uma biografia que
responde ao seu modo de vida, para que estes não perdessem a sua verdadeira origem.
Ao realizarem esta atividade, os alunos perceberam-se seres criativos e capazes de realizar
algo significativo. Tornaram-se cúmplices uns dos outros e, mais, cúmplices dos colegas de
outras cidades: Campinas e Espinho.
(...) aparece uma forma diferente de jogo, muito característica da primeira
infância e que sofre intervenção do pensamento, mas um pensamento individual
quase puro com minimum de elementos coletivos: é o jogo simbólico ou jogo de
imaginação e imitação. Os exemplos são abundantes: jogo de boneca, brincar
de comidinha. É fácil dar-se conta de que estes jogos simbólicos constituem uma
atividade real do pensamento, embora essencialmente egocêntrica, ou melhor,
duplamente egocêntrica. Sua função consiste satisfazer o eu por meio de uma
transformação do real em função dos desejos; a criança que brinca de boneca
refaz sua própria vida, corrigindo-a à sua maneira, e revive todos os prazeres ou
conflitos, resolvendo-os, compensando-os, ou seja, completando a realidade
através da ficção. (Piaget, 1978, pp. 28-29)
São as bonecas que muitas vezes caracterizam uma etnia. Em diversas partes do mundo são
confeccionadas em materiais diversos com infinitas utilidades, que vão, como já foi dito anteriormente,
desde a brincadeira até os rituais religiosos. Podemos observar que
os museus do mundo inteiro transbordam de ídolos e imagens feitas de barro,
madeira e metais. As imagens dos períodos paleolítico e neolítico são bonecas.
As galerias de arte estão repletas de bonecas. Na arte moderna, as múmias
envoltas em gaze, em tamanho natural, de Segal, são bonecas. Bonecas típicas
de cada etnia abarrotam as lojas de souvenirs nas estações ferroviárias e nos
postos de abastecimento das principais rodovias interestaduais. Entre os reis, as
bonecas costumam ser dadas desde o passado remoto como sinais de simpatia.
(Estés, 1994, p. 116)
Muitos povos, conscientes e até mesmo inconscientemente cuidam de bonecas e bonecos como
se fossem pequenos seres com características humanas. E isso não se dá apenas com as crianças.
Muitos funcionários de asilos contam do desejo dos idosos em possuírem um boneco/uma boneca
que os ajuda a superar medos. Muitos dormem com eles. Também adultos, mesmo sem perceber,
muitas vezes fazem da boneca um ser com características humanas. Principalmente no que tange a
religião. A autora esclarece:
Nas igrejas rústicas pelo mundo inteiro há bonecas santas. As bonecas-santas
não só são limpas com regularidade e vestidas em trajes feitos à mão, mas
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também são “levadas a passear” para que possam observar as condições dos
campos e das pessoas e, portanto, interceder nos céus em defesa dos seres
humanos. (Estés, 1994, p. 116)
A escolha da rede social Facebook foi ideal, pois permitiu que os envolvidos no projeto pudessem
saber como foi o processo de confecção das obras, além de promoverem por meio de fotos sua
criatividade e competências artísticas, possibilitando a construção de novas amizades, permitindo
a troca cultural por meio das comparações e reflexões, além de despertar o interesse pelo fazer
artístico. Outras pessoas que não fizeram parte do projeto se envolveram na apreciação do
trabalho, por estarem conectadas aos participantes nessa rede social.
A utilização desta rede social permitiu também que os alunos mesmo quando realizavam outros
projetos mantivessem o contato com os colegas do outro país, sendo um tema constante nas
aulas, onde estes referiam:
“Quando voltamos a fazer mais bonecos? Eles agora deviam vir cá para fazermos juntos.”;
“Ontem falei com o menino (nome do colega) e ele já acabou o boneco dele”;
“Já viram as novas fotografias no Facebook? Eles acham que somos todos peixeiros! Temos de
fazer alguma coisa.”;
“Não sabia que eles não comem muito peixe fresco... que estranho!”;
“Eles não são assim tão diferentes...”.
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Neste artigo, propõe-se uma apresentação do projeto (Re)Conhecer desenvolvido no ano
letivo 2009/2010, onde se exploram novas abordagens educativas ao nível das artes
visuais, no 2.ºciclo. Ao longo do artigo, serão apresentados os três momentos em que
o projeto se desenvolveu, nomeadamente: “Conheço o que vejo, não sei como o vês”;”
Viajar sem sair do Lugar”; “O teu Lugar, o nosso Espaço”, que integram o conjunto de
exercícios propostos que permitiu alargar o campo de possibilidades, na exploração da arte
contemporânea em contexto educativo, através da articulação com o Meio.
Propõe-se assim o enfoque no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, com
olhares diferentes a partir do habitual, onde se valoriza o processo de experimentação com
vista ao desenvolvimento do sentido estético-artístico dos alunos.
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Este projeto foi criado e implementado no ano letivo 2009/2010 na Escola Básica Integrada de
Eixo, situada num meio semi-urbano da cidade de Aveiro.
A ideia surge da possibilidade de articular os conteúdos da disciplina, com uma abordagem à arte
contemporânea. No âmbito desta proposta, surge a intenção de fazer uma aproximação criativa
e dinâmica à cultura contemporânea, que desmistifique ideias ligadas a uma arte hermética e
estranha. Pretende valorizar-se uma relação da arte com a vida, em que se desperte a sensibilidade
e a criatividade. Trata-se de questionar ideias pré-concebidas e de interrogar a realidade, de
promover o desenvolvimento da perceção estética e o pensamento crítico, reafirmando o
importante papel das artes na formação integral do ser humano.
A sensibilização para a perceção estética fez-se através do envolvimento pessoal e afetivo com o
Lugar, e é esta dimensão afetivo-cultural que permite que cada aluno contribua individualmente,
através do apelo ao pensamento divergente, para a obtenção de diversas respostas. O
desenvolvimento dos vários exercícios possibilitou uma condição prática aos alunos de pensar,
produzir e participar num projeto que se pretende inserir num discurso da contemporaneidade.
De acordo com Michel Foucault (1967) “we are in the epoch of simultaneity; we are in the epoch
of juxtaposition, the epoch of the near and far, of the side-by-side, of the dispersed” (pp. 22-27).
A noção de mobilidade e deslocação, que caracterizam a situação contemporânea, são dois dos
termos utilizados por Foucault, naquilo que designa como metáforas espaciais, onde surgem
termos como distâncias, posicionamentos (justaposição, perto e longe, lado a lado, disperso).
Basicamente, traduz-se na ideia de que a nossa experiência do mundo resulta da vivência de um
espaço heterogéneo, que é composto por diferentes colocações configuradas pelo conjunto de
relações que estabelecem entre si, pela posição que ocupam nesse mesmo espaço. Este conjunto
de relações determina os nossos movimentos e deslocações que, por sua vez, influem sobre o
pensamento e a ação.
Por sua vez, Lefebvre (2000) considera que o conjunto perceção/conceção e vivência, são os que
mais interferem de forma diferente na produção do espaço. A estes podemos atribuir três conceitos
fundamentais, a prática espacial, a representação do espaço e espaços de representação, que
estão sempre em interação dialética e devem constituir a base de uma observação e análise crítica
do espaço enquanto realidade socialmente produzida (p. 57).
A pertinência destes conceitos enquadra os exercícios propostos, onde se aborda a noção de
Espaço-Tempo/Espaço-Lugar, permitindo explorar ideias onde se encadeiam a série de produções
individuais, a recolha de objetos do dia-a-dia, a atenção dada aos percursos para se chegar
a determinado local e ao próprio ponto de chegada, o envolvimento do(a) encarregado(a) de

educação em determinada tarefa ou rotina, o potenciar de um olhar atento naquilo que nos envolve
e descobrir referências para entender e distinguir a singularidade de cada local.
Os diversos momentos foram planificados tendo em atenção o ciclo de ensino a que se dirige (2.º
ciclo), o local e a duração prevista para a sua realização (ano letivo).
O plano de trabalho apresenta-se sob duas perspetivas, uma direcionada para a prática pedagógica,
com vista a abordagem da arte contemporânea, na disciplina de Educação Visual e Tecnológica; a
outra, a exploração dos conceitos Espaço-Tempo/Espaço-Lugar sob uma componente artística.
A partir do espaço comum, onde se dá o encontro (escola) para o mais geral (vila), exploram-se as
vivências diárias, locais de passagem e a atenção em elementos do dia-a-dia. Esta recolha pretende
aproximar a arte da vida de forma a que os conhecimentos apreendidos façam parte de um
processo de descoberta e de experimentação desenvolvendo o sentido crítico e estético dirigido ao
meio que habitam. Através do diálogo e da partilha de ideias e opiniões se leve a repensar ideias
pré-concebidas, diluindo fronteiras entre as diversas áreas ou disciplinas.
Parte-se do entendimento de recursos próximos dos alunos, levando-os a perceber as ténues
diferenças naquilo que os rodeia, até se chegar a um projeto individual.

Momento I: Conheço o que vejo, não sei como o vês

Tema: Descobrir o local e as relações interpessoais.
A primeira fase do projeto consiste na apresentação individual e do grupo. No reconhecimento do
espaço e do meio envolvente como dispositivo para exploração dos diversos conteúdos.
O primeiro passo era escrever um bilhete-postal, onde os alunos deveriam dirigir um convite, e
indicar alguns dos sítios que iriam apresentar ou levar o destinatário a conhecer, explicando a
sua escolha. Deveriam dar indicações sobre os seus locais preferidos, destacando o que mais
apreciavam na escola. Seriam os primeiros registos alusivos ao local onde vivem e a sua opinião
sobre a escola (e também a relação dos laços afetivos dentro da própria escola) (figs. 1 e 2).
De seguida, os alunos deveriam falar com o destinatário e, através da fotografia, captar algumas
das características que os definissem. O aluno deveria articular as informações dadas pela outra
pessoa e, através do registo fotográfico, explorar/dar a conhecer a pessoa fotografada – conhecer
o outro, perceber do que gosta e do que mais gosta na escola.
Através do diálogo professora/aluno e aluno/aluno foram dadas algumas indicações sobre as várias
possibilidades a explorar: retrato, meio-corpo, diferentes planos (grande plano e de pormenor) ou
fotografar objetos e expressões que as caracterizem, concluindo-se que o valor da imagem era o
resultado dessa exploração criativa.

Momento II: Viajar sem sair do Lugar

Tema: Desenvolver olhares diferentes do habitual, olhar para o espaço para ver o lugar.
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O trabalho de projeto em contexto escolar implica intervir no domínio das atitudes, valores e
conceitos, em que se trata de ressituar a conçeção e as práticas educativas na escola, e não
apenas atualizar uma proposta de trabalho (Hérnandez, 2000).
Ao desenvolver um trabalho de projeto pretende-se evidenciar as experiências de aprendizagem,
onde os alunos podem dar resposta às questões formuladas de forma diferente, estabelecendo
uma relação entre a ação e o pensamento, entre teoria e prática, onde há uma relação da vida
com a sociedade, dos meios com os fins e da teoria com a prática, que tem como principal
representante o pedagogo norte-americano J. Dewey (2002).
Trata-se de interrogar vida a partir da diversidade de experiências diárias, um dos aspetos tão
comuns no pensamento contemporâneo, de criar condições para usar a criatividade e, ao mesmo
tempo, deixar espaço para aquilo que não é possível prever. Solicita-se aqui a sua capacidade de
pesquisa e autonomia para resolver algumas das questões ou dificuldades encontradas que vão
tendo resposta ao longo do tempo, através do diálogo e discussão de ideias, entre a articulação
de ação e compreensão, do que se vê, do que se ouve e do que se vai partilhando, e porque
sobretudo há a possibilidade de reorganizar a gestão do espaço e do tempo entre professor
e alunos, permitindo redefinir o discurso sobre o saber escolar (aquilo que regula o que se vai
ensinar e como deveremos fazê-lo) (Hernández, 2000).
O projeto corresponde da melhor forma a um trabalho que se quer de investigação, mas que
proporcione espaço para entender a experimentação. Formular projetos que vão de encontro a
alguns dos aspetos sociais e culturais, de forma a desenvolver a capacidade para lidar e interpretar
a realidade escolar referente a determinado espaço, que permitam o professor conhecer e pensar
sobre o local e promover a descoberta e envolvimento dos alunos na relação com o espaço público
envolvente. No artigo Dos repertórios às ferramentas: Ideias como ferramentas para a compreensão
das obras de arte, M. Parsons (2000, pp.169-189) apresenta a ideia de ferramentas como
criações sociais que são proporcionadas pela sociedade para o uso das crianças.
O seu desenvolvimento consiste na capacidade crescente da criança para as usar, que não
dependem tanto das características da criança ou da cultura onde nasceu, mas que fica à
responsabilidade do professor ou do educador disponibilizar esses recursos para alargar o
vocabulário e as possibilidades criativas para valorizar o desenvolvimento dos alunos na sua
capacidade para lidar e interpretar a sua realidade. Ao considerar que este desenvolvimento ocorre
a partir de informações próximas do aluno e que, ao longo do tempo, é que se vão tornando mais
complexas, estruturando o seu raciocínio e sensibilidade artística, o projeto (Re)Conhecer torna-se
uma investigação pertinente na exploração das artes visuais ao nível do 2.º ciclo.

O projeto (Re)Conhecer
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O projeto de trabalho

Ao longo do tempo, os sítios vão-se modificando de diversas maneiras, a nossa perceção acerca
deles também. O modo como vimos determinada paisagem, monumento, casa, rua ou objeto,
adquire novas dimensões com esta passagem, contribuindo para isso a noção de escala e
memória. A primeira ideia de lugar é-nos dada através de coordenadas geográficas, confundindo-se
em muitos pontos a ideia de Espaço e Lugar.
“Viajar sem sair do lugar” pretende abordar um olhar pessoal/individual sobre o modo como vê
o espaço onde vive, recorrendo à experiência como um valor que dá significado ao Lugar. Cada
aluno irá fazer uma recolha e personalizar o seu trabalho com informações diárias de espaços
percorridos, a maneira como o vê, sente e cheira. Ao longo do processo serão dadas algumas
indicações, assim como imagens (fig. 3), sons ou registos gráficos e cada aluno deverá desenvolver
a sua pesquisa/trabalho de acordo com a sua vivência/experiência pessoal.
Trata-se de apresentar em contexto de sala de aula uma procura de olhares diferentes dos
habituais; forçar a ver (diferença entre olhar e ver) – perceção (Arnheim, 2002). Descoberta de
vários locais e informações sobre a vila, a escola, os alunos.
Ao longo do Tempo, perceber o ciclo das estações do ano (mudanças naturais), o tipo de roupa
utilizado, os acontecimentos próprios de cada época, assim como o ritmo intrínseco a cada um
desses elementos, entendendo que nos fornecem indícios visuais para interpretação de imagens.
Através de várias recolhas sobre percursos, exercitar a atenção dada a diversos elementos que
possam identificar aquilo que fazemos ou por onde passamos diariamente (horários de autocarro,
bilhetes de cinema, talões, merchandising, recortes de revistas, etc). Trata-se de sensibilizar para o
que existe mais próximo de nós, dando-nos informações constantes, que se apresentam como um
leque diversificado de materiais e possibilidades a explorar (fig. 4).
A recolha de objetos deve ser variada e individual. Os registos deverão ter data ou horário(s) e aos
poucos dever-se-à introduzir algumas técnicas plásticas (desenho, recorte, colagem) que deverão

Momento III: O teu lugar, o nosso espaço

Tema: Exploração do processo criativo e apresentação do trabalho final à comunidade escolar e
educativa (figs. 8 e 9).
“O teu lugar, o nosso espaço” trata-se de uma instalação, que contou com os vários exercícios
resolvidos pelos alunos, projeções-vídeo, fotografias, apresentação de diapositivos e desenhos. A
divulgação foi feita através de press-release, enviada via mail e respetivo cartaz.

OFICIAIS

DEB – Departamento de Educação Básica (2001)
Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências
Essenciais. Lisboa: Ministério da Educação.

Imaginar #55 Ângela Vargues Projeto (Re)Conhecer: uma abordagem à arte contemporânea no 2. ciclo

R

E

F

E

R

Arnheim, R. (2002) Arte e Percepção Visual, Uma
Psicologia da Visão Criadora. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning.
Beuys, J. (2010). Cada Homem um artista. Editora
7 Nós.
Bishop, C. (2005, 2010). Installation art. Londres: Tate
Publishing.
Bishop, C. (2004). Antagonism and Relational
Aesthetics. October 110 (pp.57-79).

Ê

N

C

I

A

S

Foucault, M. (1967). De outros Espaços Conferência
proferida por Michel Foucault no Cercle d’Études
Architeturales, em 14 de Março de 1967 (publicado
igualmente em architeture, movement, Continuité, 5,
de 1984)
Gloton, R., & Clero, C. (1997) A Actividade Criadora da
Criança. Lisboa: Editorial Estampa.
Hernández, F. (2000). Cultura Visual, mudança educativa
e projecto de trabalho. Porto Alegre: Artmed.

Dewey, J. (1934). Art as experience. Nova Iorque:
Capricorn Books.

Housen, A. (2000). O olhar do observador: Investigação,
teoria e prática, in Fróis, J. P. (Coord.). Educação Estética
e Artística: abordagens transdisciplinares. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian (pp. 147-168).

Dewey, J. (2002). A Escola e a Sociedade e A Criança e
o Currículo. Lisboa: Relógio D’Água Editores.

Lippard, L. (1997). The lure of the local, Senses of place
in a multicentered society. Nova Iorque: W.W. Norton &
Company, inc.

DGEBS – Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário
(1991) Programa de Educação Visual e Tecnológica, vol. II,
2.º ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação.

R
E
PARA

F

E
R
CITAÇÃO

Vargues, A. (2012). Projeto (Re)Conhecer: Uma abordagem
à arte contemporânea no 2.º ciclo. Imaginar, 55, 37 - 43.

E

LEGISLAÇÃO

Decreto-Lei n.º286/89, 29 de Agosto – Define os planos
curriculares dos ensinos básicos e secundário.
Decreto-Lei n.º6/2001, 18 de Janeiro – Estabelece
os princípios orientadores da organização e da gestão
curricular do ensino básico, assim como da avaliação das
aprendizagens e do processo de desenvolvimento do
currículo nacional.
Lei n.º46/86, de 14 de Outubro – Lei de Bases do
Sistema Educativo.

Ê

DO

N

C

I
A
TRABALHO

Imaginar #55 Ângela Vargues Projeto (Re)Conhecer: uma abordagem à arte contemporânea no 2. ciclo

DOCUMENTOS

DGEBS – Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário
(1991) Programa de Educação Visual e Tecnológica, vol.I,
2.º ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Ministério da Educação.

Conclusão

A articulação entre a prática artística contemporânea e a componente pedagógica foi feita com
a exploração de uma linguagem comum, em que o Meio surge no centro destes elementos.
Enquadra-se nas propostas apresentadas ao nível das Competências Essenciais do Ensino Básico,
e serve como dispositivo para pensar os conceitos de Espaço-Tempo/Espaço-Lugar.
Ao longo deste trabalho, pretendeu-se apresentar uma proposta exequível ao nível do Ensino
Básico, onde se destaca o processo, com o intuito de sensibilizar os alunos para uma abordagem
estética, em que percecionem, experimentem e questionem.
A investigação que foi sendo feita para a recolha de informação sobre o local, e a sua extensão
física (sair da escola) e temporal (ao longo do ano letivo) consolidou a ideia de que estas propostas
se mostram importantes nas diversas interações entre os vários intervenientes educativos. Ao nível
das artes visuais, é possível entender as escolas como campos de experimentação e espaços
expositivos, em que se valorizem as dinâmicas entre a escola e o meio.
Apesar das novas tecnologias terem expandido os recursos, permitindo o fácil acesso a obras
e museus, não é ainda suficiente para a valorização das artes, uma vez que não se trata apenas
de ver, mas envolver e sensibilizar os alunos para o processo criativo, “desmistificando” a noção
de uma capacidade inata para ser artista. Daí que esta proposta tenha tido como desafio partir
do Meio e criar ferramentas de trabalho para explorar uma abordagem à arte contemporânea,
no Ensino Básico, permitindo ser autónoma relativamente a outras instituições. Solicita-se aqui a
capacidade de ver, pensar e criar.
Ao longo dos anos, a itinerância marcada nas diferentes escolas, tem proporcionado alargar os
horizontes no campo geográfico e cultural, o que se traduz numa curiosidade pela maneira como
as relações sociais se estabelecem e como estas configuram determinado lugar. De alguma forma,
parece-me que esta ideia é transversal a muito do que os artistas atualmente pensam no que, e
como gostariam de ver no seu ambiente, recorrendo aos mais diversos meios para se exprimir. Esta
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possibilidade de “olhar em volta” reflete-se numa humilde forma de pensar a esfera pública com o
sentido de proporcionar experiências em que as inter-relaçoes e a noção histórica de lugar adquira um
caráter pertinente.
No campo artístico, parece-me que estes conceitos são capazes de criar as ligações possíveis, num
processo em que se permite trazer diferentes significados para diferentes pessoas e diferentes tempos.
A nível educativo, parece-me urgente considerar novas possibilidades de exploração, onde a Educação
Artística consiga corresponder a novos desafios.

Caracteriza-se pela partilha de informações e diversidade de recolhas, valorizando um processo de
experimentação. Ao longo do trabalho, multiplicavam-se as histórias e acontecimentos significativos
alternando entre locais e situações. Partindo de objetos e situações bastante concretas, foram
explorando as inúmeras relações possíveis, desenvolvendo um diálogo significativo entre os
diversos elementos.
Cada aluno teve a oportunidade de trabalhar a partir do mesmo suporte (pano de algodão com
130 cm x 30 cm e fio de algodão com 120 cm de comprimento) e liberdade para “organizar” os
diversos elementos no mesmo (figs. 5, 6, 7a, 7b e 7c).

Fig. 5

Fig. 6

Figs.1 e 2 _ Preparação dos bilhetes-postais, com a
utilização dos lápis de grafite ou caneta de feltro. E.B.I. de
Eixo, Aveiro, 2010. Fonte: própria.
Fig. 3 _ desenho em suporte A2 a partir de uma imagem de
Eixo. Fonte: própria.
Fig. 4 _ trabalho de aula. Articulação dos conteúdos relativos
aos elementos da forma aplicação dos mesmos num objeto
coletivo. E.B.I. de Eixo, Aveiro, 2010.
Fonte: própria.
Figs. 5 e 6 _ Desenvolvimento do processo criativo
individual. E.B.I. de Eixo, Aveiro, 2010. Fonte: própria.

Fig. 4

Figs. 7a, 7b e 7c _ Exemplo dos diferentes resultados
apresentados pelos alunos. E.B.I. de Eixo, Aveiro, 2010.
Fonte: própria.
Figs. 8 e 9 _ Organização dos trabalhos e a instalação final.
E.B.I. de Eixo, Aveiro, 2010. Fonte: própria.
Fig. 7b

Fig. 7a

Fig. 2

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 3

Fig. 7c

Fig. 1
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O projecto europeu ITEMS decorre no biénio 2010-2012 para delinear estratégias com vista
à melhoria da relação entre escolas e museus, apelando a factores de mobilidade, qualidade,
formação contínua e parcerias (Italian National Association of Art History Teachers, 2010),
envolvendo seis países: Itália, Luxemburgo, Hungria, Portugal, França e Letónia. Foi no
âmbito deste projecto, que a Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual,
representante de Portugal, procedeu à recolha de informações junto de diferentes intervenientes.
Os dados foram obtidos essencialmente através de questionários dirigidos especificamente a
professores, alunos, educadores museais e coordenadores de serviços educativos de museus ou
os seus directores.

Marta Ornelas
Doutoranda em Artes e Educação na Universidade de Barcelona. Investigadora do
Centro de Estudos das Migrações e Relações Interculturais da Universidade Aberta
do Porto _ martasobralornelas@gmail.com

Pontos de vista de escolas e museus

Os questionários dirigidos aos museus foram respondidos por 25 directores ou pelos
coordenadores dos respectivos serviços educativos. Os restantes questionários foram respondidos
por 70 professores, 79 alunos e 8 educadores museais. O cruzamento dos dados obtidos permitenos observar que os museus têm um número muito significativo de actividades direccionadas para
o público escolar, embora se verifiquem algumas falhas na conjugação dos procedimentos entre
escolas e museus, porque os discursos e agendas dos museus e das escolas são muito diferentes
(Eça & Ornelas, 2011).
Museus e escolas concordam que a preparação de cada ano escolar é sempre feita num prazo
curto, o que não permite, muitas vezes, programar actividades entre escolas e museus com a
devida antecedência. Muitas escolas voltam-se apenas para projectos internos, pouco abertos à
relação com os museus.
As escolas deparam-se com constrangimentos sérios relativamente à preparação de actividades
com museus, como a demovedora burocracia existente. Não raramente, as direcções das escolas
dificultam a saída ao exterior com os alunos e nem sempre autorizam a dispensa das aulas,
desvalorizando o trabalho dos professores. A onerosidade dos transportes leva as escolas a
rentabilizar os recursos de que dispõem, levando muitas vezes aos museus um número de alunos
excessivo e tempo demasiado limitado. Estas condicionantes resultam na quebra da motivação dos
alunos para as visitas e num consequente decréscimo da qualidade das mesmas. Por outro lado,
os alunos indicam que muitas vezes os professores não os preparam para as visitas, o que faz com
que criem expectativas que podem não corresponder à experiência que presenciam nos museus.
Os alunos que vivem longe de Lisboa têm menos acesso a museus, enquanto os que vivem na
capital inserem-se em estruturas familiares mais escolarizadas e, por isso, com mais facilidade em
aceder a equipamentos culturais. São estes últimos que mais valorizam as visitas guiadas e o papel
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dos educadores museais.
Na generalidade, os professores desconhecem, ainda, a possibilidade de trabalharem com museus
num formato de continuidade e os que conhecem valorizam bastante os projectos propostos
por Serralves, que se têm apresentado de forma inovadora e com forte adesão (Leite &
Victorino, 2008).
Os museus deveriam optar por uma prática mais recorrente de chegar às escolas, pois encontramse demasiado fechados sobre si mesmos. Experiências anteriores comprovaram a importância de
os museus se deslocarem às escolas (Oliveira, 2009; Ornelas, 2010), mas muitos museus têm
dificuldades de cariz financeiro e escassez de recursos humanos, o que os impede de realizarem
projectos mais ambiciosos.
Normalmente as parcerias entre escolas e museus têm um carácter unidireccional, propostas
apenas por uma das partes, mais regularmente pelos museus do que pelos professores. Regra
geral, os museus propõem as suas actividades planeadas para as escolas e professores e, se
quiserem, os professores integram-nas na sua prática curricular. Os museus queixam-se de as
escolas não criarem meios activos de circulação de informação, o que faz com que a informação
enviada, muitas vezes, não chegue aos professores destinatários.
Apesar das dificuldades, muitos professores continuam a promover o contacto de alunos com
as colecções de museus, superando uma longa lista de constrangimentos e trabalho extra, que
não é pago, entre aprovações, planeamento, autorizações e gestão de detalhes, com toda a
responsabilidade exigida.
Por seu turno, a grande maioria dos museus luta com falta de recursos e excesso burocracia. A
crise económica e a falta de interesse político para a cultura tem consequências nas actividades
dos museus para as escolas. O trabalho como educador em museus é uma profissão exigente, pela
versatilidade que lhe é imposta, dada a heterogeneidade dos grupos acolhidos, e os educadores
são profissionais altamente qualificados (licenciados, mestres e doutorados) que trabalham muitas
vezes a tempo parcial em mais do que um museu.

Sugestões para uma relação mais próxima e producente

A exigência no desempenho destas duas profissões, educadores museais e professores, parece
não deixar espaço para relações dialógicas. No entanto, deveriam ser implementadas acções
conjuntas, para que uns pudessem aprender com os outros numa relação entre pares. Tal poderia
ser conseguido através contactos regulares directos entre um professor de cada escola e um
educador de cada museu, bem como de cursos de formação profissional para ambas as partes,
para além de estratégias concertadas entre os diversos organismos de tutela, ou ainda, como
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sugere Afonso (2009), “que os museus programassem actividades específicas de educação nãoformal a realizar dentro do espaço escolar”. Estas estratégias, juntamente com uma maior difusão
da literatura produzida sobre este tema, poderiam ampliar as competências dos educadores e dos
professores, que se tornariam mais confiantes no planeamento e gestão das actividades com o
museu como recurso. Acreditamos que estas medidas poderiam, a curto prazo, aumentar o público
do museu e, a médio prazo, aumentar a motivação dos alunos e a sua consciência cultural.
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EXPERIÊNCIAS DE MEDIAÇÃO E AÇÃO CULTURAL

Optamos por desenvolver uma proposta de ação educativa durante a exposição “Arte
Contemporânea Brasileira”, realizada no Centro Cultural UFG no mês de novembro de 2011. A
exposição “Arte Contemporânea Brasileira” foi composta por um recorte do acervo UFG formado
pelos seguintes artistas brasileiros: Carppio de Morais, Eduardo Berliner, Edney Antunes, Elder
Rocha, Dalton Paula, Divino Sobral, Fabiano Gonper, Henrique Oliveira, Humberto Espíndola, Luís
Mauro, Marcelo Solá, Marcelo Moscheta, Pitágoras, Nuno Ramos, Rosana Ricalde, Rodrigo Araújo,
Rosa Berardo e Siron Franco, totalizando dezoito obras. A proposta de ação educativa se justifica
frente à procura do público (visitantes e escolas) a esse tipo de ação no espaço de exposição.
Como já dito anteriormente durante a abertura do espaço em sua nova estrutura, foram realizadas
três exposições no CCUFG. Dentre elas, o programa de ação educativa foi disponibilizado em
apenas duas: durante o “Prêmio CNI SESI Marcantônio Vilaça de Artes Plásticas 2009/2010” e
durante o “I Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste”. Tivemos participação ativa durante
as ações educativas e foi a partir dessas experiências que percebemos o quanto é necessário
que os espaços expositivos disponibilizem esse serviço. Durante o “Prêmio CNI SESI Marcantônio
Vilaça de Artes Plásticas 2009/2010” a exposição alcançou 1362 assinaturas no livro de visitas e
1366 assinaturas durante o I Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste. Cerca de 90% deste
público solicitou a mediação durante a exposição. Cada uma das exposições foi visitada por cerca
de 10 escolas. Além dos estudantes de escolas da educação básica, as exposições receberam o
público universitário da Pontifícia Universidade Católica (PUC), da Universidade Federal de Goiás
(UFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG).
O público visitante do CCUFG é bem eclético. Recebemos visitas de escolas públicas de baixa
renda, visitas do Ensino de Jovens e Adultos e escolas particulares. O público cotidiano também
é bastante misto. Em algumas ocasiões notamos pessoas de classes sociais menos favorecidas
interessadas em visitar as exposições, não obstante sentirem-se acanhados a entrarem no recinto
expositivo. O público do “mundo da arte” – artistas, compradores e aficionados – em sua maioria
aparece apenas nos vernissages.
O processo de construção da mediação cultural aqui sistematizado é embasado na abordagem
da cultura visual, proposta a partir das experiências e das observações empíricas realizadas
no cotidiano do Centro Cultural. Nossa primeira percepção quanto à importância da mediação

como aproximação entre obra e observador ocorreu durante a exposição de abertura “Arte
Contemporânea no Acervo UFG”, na qual o serviço de ação educativa não estava disponível. A
experiência partiu de um dos porteiros, instigado por um desenho do artista Sandro Gomide que
retratava São Sebastião. O porteiro sempre que nos via, nos chamava para conversar sobre o
trabalho. A partir de sua iniciativa, conversamos com ele sobre todos os trabalhos da exposição.
Ele nos disse: “interessante como os trabalhos, por mais estranhos que pareçam, têm algo que
tem a ver com a gente, né?”. Percebemos, nessa experiência, um vestígio de aproximação com
o trabalho artístico que o remetia ao seu cotidiano católico, e que abria portas para a imersão em
outros trabalhos.
Um dado importante partiu das observações das mediações ocorridas durante a segunda
exposição, o “Prêmio CNI SESI Marcantônio Vilaça de Artes Plásticas 2009/2010”. Nessa
exposição tivemos trabalhos de cinco artistas de renome nacional: Henrique Oliveira, Yuri Firmeza,
Rosana Ricalde, Eduardo Berliner e Armando Queiroz. Na mediação dessa exposição, tivemos a
oportunidade de nos aproximarmos mais e ouvir o público visitante. Notamos o distanciamento e
a dificuldade que o público de Goiânia tem diante de um trabalho de arte. Colhemos relatos tais
como: “eu não entendo nada disso”, “eu não tenho roupa para ir em uma galeria”, ou “eu não tive
estudo, então, eu não sei falar de arte”, comuns durante esse percurso. Esses relatos só surgiram
depois de uma conversa inicial com os participantes da ação e foram elementos norteadores para a
construção das ações propostas nesse trabalho.
Na exposição “Prêmio CNI SESI Marcantônio Vilaça de Artes Plásticas 2009/2010”, notamos que
uma quantidade mínima de alunos apresentava interesse em participar do trabalho de mediação.
Logo, percebemos que algumas turmas apresentavam um maior interesse por determinados
trabalhos. Turmas com alunos de cinco a seis anos se apresentaram mais motivadas diante dos
trabalhos do Henrique Oliveira, devido ao caráter lúdico e colorido de algumas peças; turmas com
idade entre treze e quinze anos se entusiasmaram com os trabalhos de Rosana Ricalde, Armando
Queiroz, pelo conteúdo histórico; os estudantes do EJA se identificaram com os trabalhos de
Eduardo Berliner, devido a uma poética bastante subjetiva.
Essas observações contribuíram com nossa investigação no sentido de perceber e identificar
trabalhos específicos para diferentes idades, a partir de um elemento comum do trabalho de arte,
que fala do cotidiano. Visualizamos com essas observações uma possível metodologia de trabalho,
a qual foi determinante na execução desta proposta.
Durante a visita de uma das turmas nessa exposição, os alunos de uma escola pareciam não se
identificar com os trabalhos expostos. A professora que os acompanhava era de Geografia. Logo,
percebendo o interesse dela por dois trabalhos da artista Rosana Ricalde, “Atlas Mar” (2009) e
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identidades construídas culturalmente, tal como expõe Tomaz Tadeu Silva (2000). Dessa maneira,
justifica a relevância em trabalhar com imagens, uma vez entendidas como produções culturais,
portanto, vivenciadas cotidianamente.
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O Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura UFG, é um centro de cultura ainda novo, inaugurado em dezembro de 2010. Está
localizado no Campus 1 na Praça Universitária, em Goiânia, capital do estado de Goiás. Atualmente
é dirigido pelo artista e professor Carlos Sena Passos. Começamos a trabalhar ali cerca de um ano
e meio antes de sua inauguração. Logo, acompanhamos todo o processo de sua implementação.
Em sua inauguração foram exibidas três importantes mostras: “Arte Contemporânea no Acervo
UFG”, “Prêmio CNI SESI Marcantônio Vilaça de Artes Plásticas 2009/2010” e “I Salão de Arte
Contemporânea do Centro-Oeste”. Participamos de forma ativa durante as ações educativas
realizadas nessas exposições. Essas experiências resultaram no desejo de continuar a oferecer
esse programa durante as mostras posteriores.
Segundo a autora Aglay Sanches Fronza-Martins (2006), “no contexto dos museus, a ação
educativa pode apresentar-se como facilitadora e provedora de um processo prazeroso de ensino
aprendizagem, inserido dentro de uma ação cultural mais ampla” (p. 73). De fato, trabalhar na
ação educativa nos mostrou, através de relatos verbais e situações vivenciadas em contato com
o público, o quanto é importante a realização desse trabalho dentro dos museus. Desse modo,
podemos afirmar que a mediação é uma troca rica de experiências. A partir dessa troca, aos
poucos, fomos percebendo como esse fluxo de informações pode propiciar uma imersão na
poética artística, bem como na história e crítica da arte. Percebemos que o público cria elos de
sentido com determinada obra de arte quando algum elemento de sua composição é incorporado
ao seu universo pessoal. Há, nesse momento, o desenvolvimento de um pensar arte e crítica.
Nesse percurso, percebemos em nossa prática que estávamos desenvolvendo ações e processos
próprios da cultura visual. Assim, como trabalhar com este processo que tanto contempla as
informações extraídas do cotidiano das pessoas, como estratégia de aproximação com a arte?
Segundo Fernando Hernández (2000), “apresentar exemplos retirados da cultura que nos cerca
tem a função de fazer com que se aprenda a interpretá-los a partir de diferentes pontos de vista,
favorecendo a tomada de consciência dos alunos sobre si mesmos e sobre o mundo” (p. 180).
O autor aponta a cultura visual como uma metodologia visual crítica, performativa e demonstra
o quanto a crítica é importante na formação do conhecimento. Ele ressalta a importância de se
trabalhar com as experiências e questionamentos nos processos de mediação cultural, com o
intuito de construir experiências de subjetividade, argumentos e sentido para o público. Segundo
Beillerot, (2000), “a mediação cultural agrupa o conjunto das ações que visam reduzir a distância
entre a obra, o objeto de arte ou de cultura, os públicos e as populações” (p. 679). Por sua vez,
Hernández (2000) afirma que as imagens e objetos que permeiam a cultura visual estão ligados
a tudo que nos diz algo sobre quem somos ou devemos ser. Estamos falando também, de

“Atlas Polo” (2009), tomamo-los como ponto de partida. Começamos a falar desses trabalhos
e assim ganhamos a atenção também dos alunos. Esse motivo, externo ao trabalho, mas parte
do cotidiano dos alunos – na aula de geografia –, provocou uma maior interação e uma grande
quantidade de questionamentos. Logo após, surgiram comentários sobre o trabalho e essas
questões iniciais foram suficientes para provocar uma maior identificação dos estudantes com toda
a exposição.
Ao serem perguntados sobre qual era o material usado para fazer o trabalho, os alunos
permaneceram em silêncio. Demorou em sair a primeira resposta, a qual conduziu as demais; “é
um mapa outro e outro um atlas, são mapas de países.” “Logo depois o que ela fez com esses
mapas?”. “Ela recortou!”, responderam. Qual parte foi recortada, continuamos. Eles responderam:
“a parte das águas, o mar.” Um número maior de alunos falou sobre o trabalho, e ao serem
perguntados sobre o que ficou do mapa, eles responderam que a parte dos continentes. Com
uma última pergunta, o trabalho começou a fazer sentido para eles. Para que serve um mapa,
indagamos. Ouvimos silêncio, um aluno respondeu: “para separar os países”. Após a construção de
sentido uma leitura mais subjetiva começou a insurgir. Durante esse período os alunos começaram
a falar da divisão dos países, dos limites entre um país e outro. Falaram que no trabalho da artista,
“essas diferenças estavam sumindo ou havendo uma maior relação entre as diferenças, entre a
transição de águas”.
Essa leitura partiu da percepção sobre o material usado no trabalho e seus significados, partilhado,
de uma maneira geral, entre eles. Essa relação com o material, nos ajudou a pensar os trabalhos
artísticos a partir do que os estudantes sabiam, deixando assim, de ser um trabalho artístico
separado de suas vidas. Nesse momento notamos que objetos eram mediadores desse diálogo
entre o público e o trabalho de arte. Concluímos, assim, que os artefatos culturais nos ajudariam
durante essas ações, pois são elementos presentes nos trabalhos, representados visualmente. Eles
fazem parte do cotidiano popular e de alguma maneira estabelece elos de ligação com a obra de
arte. Artefatos manipuláveis pelo público: mapas, couro, tecidos, entre outros. Enfim, tudo aquilo
que estiver representado visualmente em um trabalho artístico. Pelo viés dos estudos culturais
de Stuart Hall, esses artefatos culturais são entendidos como elementos dotados de significados
compartilhados socialmente. Nesse sentido, Elí Henn Fabris (2004) define artefato cultural como
“qualquer objeto que possui um conjunto de significados construído sobre si” (p. 258).
Portanto, o artefato cultural presente em nossa proposta trata de elementos palpáveis produzidos
culturalmente e presentes nas obras dos artistas como representação visual, tal como no relato
acima, da mediação com os trabalhos artísticos de Rosana Ricalde, “Atlas Mar” (2009) e “Atlas
Polo” (2009). Se tivéssemos um mapa para passar de mão em mão, poderíamos provocar uma

Fig. 1 _ Nuno Ramos. Sem título. 1992.
Foto de Paulo Rezende.
Fig. 2 _ Carppio de Morais. Além do Tempo. 2009.
Foto de Paul Setúbal.
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Moscheta, Pitágoras, Nuno Ramos, Rosana Ricalde, Rodrigo Araújo, Rosa Berardo e Siron Franco.
Focamos em estabelecer relações entre a arte contemporânea e o cotidiano; problematizar as
relações entre arte e vida; aproximar as experiências do público com os trabalhos em exposição, a
partir da cultura visual; proporcionar experiências de construção sensível e crítica do conhecimento.
A mediação foi disponibilizada aos funcionários do CCUFG e aos visitantes da mostra. Destacamos
desse público, a ação desenvolvida com um grupo de sete faxineiras, que trabalham não só
no CCUFG, mas em outras áreas da universidade. Apenas uma das pessoas que participou da
ação trabalha no centro cultural e foi quem apresentou maior liberdade para com a mediação,
demonstrando certa familiarização com as obras e o espaço. Para tanto, tivemos que adaptar a
ação ao tempo disponível das faxineiras, uma vez que elas são liberadas por um curto espaço de
tempo para visitar o museu. Assim, a ação teve duração de aproximadamente trinta minutos e foi
executada por dois monitores, os autores desse texto.
Propomos a esse grupo que visitassem toda a exposição e escolhessem um ou mais trabalhos
artísticos significativos para elas. Poderia algo que as provocassem ou as conectassem com algo
ou algum fato relativo aos seus cotidianos. Essa seleção inicial de trabalhos artísticos, por meio
o público participante da ação, tem como objetivo tomar esses trabalhos como ponto de partida
da mediação. Após esse primeiro momento de observação e seleção, o grupo se identificou, pela
inquietação que as obras provocavam, com: “Sem Título”, do artista Nuno Ramos, precedido pelos
trabalhos “De Zero a...”, do artista Edney Antunes; “Além do Tempo” do artista Carppio de Moraes e
a fotografia “Esquentando o Frio”, da artista Rosa Berardo.
Começamos pela obra “Sem Título” (1992) do artista Nuno Ramos (fig. 1). Ela foi eleita como a
obra mais “estranha” da mostra. Curiosamente, todas as participantes nos perguntavam como
um trabalho desses poderia estar dentro de um museu. Logo, perguntamos as elas o motivo de
tamanho estranhamento com a obra do artista. No inicio ficaram caladas, mas logo surgiram as
primeiras respostas como, “é estranho”, “incomoda”.
Continuamos perguntando com o intuito de deixar as participantes falarem sobre suas percepções
a respeito da obra. Surge então, por parte das participantes, uma verbalização sobre os materiais:
graxa, cera, materiais descartados. Desta feita, elas acabaram por identificarem uma ampla
pesquisa de materiais proposto pelo artista, até que uma delas se arrisca: “Isso é um rio, um rio
poluído!”.
A partir desse questionamento, notamos uma inquietação em relação às conexões com a obra do
artista. Logo após, outra participante arrisca: “Parece o rio meia ponte, ele é sujo assim”, e outra
retruca: “Parece o rio Tietê!”. Surge nesses comentários, uma preocupação política através do
trabalho em questão, que ganha significado no entendimento de que o artista, com sua pintura

matérica, estivesse nos dizendo que os nossos descartes materiais, podem ser transformados
em arte.
Logo, o grupo começou a construir comparações da estética dos materiais usados pelo artista,
com a estética dos materiais encontrados nesses rios poluídos. Imaginariamente relacionaram
alguns materiais com animais mortos nas margens dos rios; outros se parecem com plástico. Uma
das participantes fala: “Essa aqui são as redes de pesca abandonadas”, relembrando de antigas
memórias. Esse momento foi importante, pois esses apontamentos as deixaram mais a vontade
e as provocaram a encontrar referências de vida para falarem do trabalho artístico. Agora já não
era mais somente o trabalho que deveria passar alguma informação para elas, mas elas podiam
usar de suas referências para interagir com a obra artística. Ao continuarmos a conversa, falamos
que o trabalho poderia ser visto como uma pintura composta por elementos não tradicionais da
pintura, como tinta e tela, mas sim, como o artista se dispunha a pesquisar materiais diversos,
apresentando seus trabalhos como um exercício ao olhar.
Ainda na obra do artista Nuno Ramos, elas começam as primeiras questões sobre os espaços de
cultura, quando uma participante exclama: “Estamos certas?”. Neste momento, após falarmos que
em arte não há certo ou errado, muito menos em sua interpretação. Falamos um pouco sobre o
poder das imagens. Notamos que após esse contato, as participantes ficaram mais abertas para
se posicionarem diante das obras de arte. De nossa parte, percebemos que, naquele momento,
o conceito tradicional e elitista de arte, construído historicamente, estava sendo desconstruído.
Acreditamos que dessa maneira, com ações também voltadas para esse público – funcionários
de museus –, podemos estreitar as relações das pessoas com a arte contemporânea e ajudar
a quebrar certos preconceitos elitizados existentes sobre os espaços de cultura. Após ouvimos
de inúmeras pessoas sobre a necessidade de conhecimento erudito, intelectualidade e condição
financeira para se frequentar esses lugares, olhamos atentamente para as pessoas que trabalham
nesses eventos, mas que deles não participam.
Continuamos a ação partindo para a obra “Além do Tempo” (2009) do artista Carppio de Morais
(fig. 2), obra essa também escolhida pelas participantes da ação. Durante as indagações levantadas
sobre a obra, disponibilizamos alguns terços católicos, como objeto mediador do trabalho, devido
sua semelhança e possíveis interlocuções com a obra em questão, além do fato de ser um objeto
bastante comum no cotidiano das pessoas.
O objeto feito pelo artista, maleável, contém em suas gomas de papel machê palavras de
existencialidade, uma poesia transcendental, sugerindo quase uma oração. Surpreendentemente,
uma das participantes começou relacionar o que para ela era um objeto extremamente “esquisito”,
com todas as questões acima apontadas sobre a obra de Carppio de Morais. Com o terço na mão,
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maior imersão dos alunos no trabalho da artista.
Outra experiência bastante intensa foi durante uma visita que preparamos exclusivamente apenas
para os funcionários do Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG – CEGEF. O objetivo dessa
mediação é de aproximar as pessoas que trabalharam no processo de montagem das exposições
e que, em sua maioria, não se sentiam parte dela. São eles: eletricistas, pintores, marceneiros,
faxineiras, encanadores. Pessoas com prestação de serviços extremamente necessários para a
realização da exposição. Entretanto, não compareciam na abertura da mostra ou posteriormente
verbalizaram que aquele lugar de glamour não poderia fazer parte de suas vidas.
Essa mediação foi realizada durante o “I Salão de Arte Contemporânea do Centro-Oeste”. O público
citado acima, em sua maioria, trabalhadores, migrantes do interior do estado de Goiás para a
capital ou de outras cidades do interior. Nesse caso, escolhemos um trabalho artístico da série
“Confinamentos” (1972) de Humberto Espíndola, por conter elementos visuais da cultura do interior
do estado de Goiás.
Ao entrarem na galeria, esses trabalhadores já demonstraram satisfação por verem seus trabalhos
reconhecidos para o acontecimento da exposição: arame farpado, couro de boi, a medalha da
premiação, mas narraram suas dificuldades de entendimento para com a arte contemporânea.
Como nas outras experiências, percebemos que uma conversa inicial estabelece elo entre o grupo
e os mediadores. Iniciamos nosso trabalho falando do artista: do lugar onde vive, no caso, o Mato
Grosso do Sul, estado com grandes relações com o estado de Goiás e com os materiais. O grupo
demonstrou bastante interesse. Como falar do couro de boi, do arame farpado, das marcas no
couro e do emblema de premiação? Tudo isso era comum à eles. Fizemos uma pequena introdução
e rapidamente eles falavam de suas vidas e de momentos nos quais os materiais constituintes do
trabalho do artista também fizeram parte de suas experiências pessoais. Esse elo estabelecido
entre vivências cotidianas do público e os materiais atribui sentido para o trabalho artístico, pois
a barreira de um conhecimento erudito para a aproximação da obra é rompida, em favor de suas
vivências e significações. Durante o tempo restante da exposição o grupo se sentiu a vontade para
discutir os trabalhos a partir do que faziam sentido para eles. Essa ligação levou-os a questionar os
trabalhos que se distanciavam e a procurarem elementos que fossem comuns a todos.
Para aprofundar nossa percepção quanto à importância dos objetos mediadores, realizamos a
ação educativa no Centro Cultural UFG, durante a exposição “Arte Contemporânea Brasileira” –
Coleção Universidade Federal de Goiás, realizada no período de 28 a 30 de novembro de 2011,
durante o I Congresso Anual Instituto Brasil-Europa, com a participação de trabalhos dos seguintes
artistas, Carppio de Morais, Eduardo Berliner, Edney Antunes, Elder Rocha, Dalton Paula, Divino
Sobral, Fabiano Gonper, Henrique Oliveira, Humberto Espíndola, Luís Mauro, Marcelo Solá, Marcelo

afirmou que o objeto exposto era como se fosse um desenho, com várias formas e começou a
brincar com possíveis composições da obra, movimentando o terço em suas mãos, como se fosse
o trabalho montado sobre a parede. Ela afirmou que ao enrolar o terço na mão ou passa-lo entre
os dedos, formamos desenhos também. Pensar um trabalho tridimensional como uma forma de
desenho necessita de um julgamento e uma percepção bastante complexa no que se diz respeito a
arte. O que é interessante levando em consideração que todas elas não têm o hábito de frequentar
exposições de arte. Assim, acreditamos que o objeto terço, como mediador do trabalho, foi de
grande contribuição nas conexões com o trabalho de arte.
A visita seguiu, com conversas e provocações a respeito dos trabalhos, até chegarmos ao trabalho
artístico “De zero a...” (2000), do artista Edney Antunes (fig. 3). É um trabalho bastante instigante,
por ser composto de balinhas com fotos de crianças com os olhos vendados por tarjas pretas. O
estranhamento com essa obra ocorreu ao pensarem em arte feita com balas e fotos de crianças
e estar dentro de uma galeria, pois, para elas, isso parecia algo muito simples para ser levado
em consideração. Diante desse trabalho, o objeto mediador foi balinhas. Distribuímos balinhas
às participantes e percebemos certa comoção diante do trabalho artístico. Foram abundantes os
comentários sobre as cenas presenciadas na cidade, de exploração infantil, crianças que vendem
balinhas no sinaleiro, ou como um dos relatos: “Crianças seduzidas pela doçura da balinha”. Do dito,
presenciamos não só uma imersão no trabalho de arte, mas também um posicionamento crítico
diante da imagem em questão.
Uma das participantes da ação perguntou se o trabalho teria algo a ver com o dia de Cosme e
Damião, pois fortemente, aquele trabalho para ela, fazia referência da festa, como uma homenagem
às crianças desaparecidas. Outra participante ficou reticente com essa analogia. Ela não tinha
simpatia por essa tradição popular e não via relação alguma, religiosa, na obra. Nesse caso,
interferimos informando que não havia nenhum registro ou qualquer informação por parte do artista,
quanto ao teor religioso da obra. Mas mesmo assim, ela continuou fechada a obra em questão. As
demais participantes demonstraram interessadas com a proposta. Trouxeram experiências de vida
como, por exemplo: “Eu sempre falo para meus filhos não aceitarem doces de estranhos”. Nessa
hora falamos das crianças que vendem balas no sinal e rapidamente elas fizeram conexões com
crianças que perdem a infância trabalhando. O que, provavelmente, elas também vivenciaram de
maneira diferente.
O último trabalho artístico percebido pelo grupo, foi a fotografia “Esquentando o frio” (1992),
da artista Rosa Berardo. A imagem retrata uma cena na aldeia, onde um casal indígena acende
uma fogueira após o primeiro banho matinal. O grupo não estava familiarizado com fotografias de
grandes formatos, e algumas das participantes expressaram certa admiração ao saberem que não

um objeto artístico feito com balinhas, as participantes da ação vincularam a produção artística
contemporânea com elementos do cotidiano, ou seja, a arte e vida. Perceberam como esses
elementos do dia a dia podem fazer significar e conter significados, muitas vezes despercebidos
por nós. Esses momentos foram essenciais durante o trabalho de mediação, pois permitiram que
barreiras entre conhecimento erudito e popular fossem quebradas. Gerou-se um sentimento onde
o conhecimento e experiências pessoais tiveram validade, permitindo assim, atribuir sentido aos
objetos artísticos, além de vislumbrarem a possibilidade de serem também criadores.
Em alguns momentos da mediação, os participantes começaram a desenvolver processos criativos,
tal como relatamos com a participante “performista” que desenhou no ar várias configurações
com o terço, diante da obra “Além do Tempo” (2009) do artista Carppio de Morais. O trabalho
de mediação não apenas mostrou resultados positivos como forma de integração e relação entre
público e obra, além de iniciar um novo processo de relação cultural. Interessante notar que diante
das ações as participantes não usaram um discurso usual entre pessoas que não tem convívio
com arte contemporânea como, por exemplo: “qualquer um faz isso”. Ao contrário, afirmaram:
“então nós podemos visitar as galerias?”, “até que eu tenho um pouco de cultura!”. Nós fomos
testemunhas de construções de linguagens poéticas elaboradas perante e com as obras ou através
das conexões estabelecidas entre obra e objeto de mediação.
Esse sentimento, de conexões simbólicas, desenvolvido durante a mediação foi se estruturando
até certo momento em que as participantes começaram a usar seus familiares e cotidianos como
referências, citando pessoas conhecidas, os filhos, e comentaram sobre seus desejos de levar
alguns familiares a conhecer o CCUFG. Percebemos nesse ponto, que o ato de estar em uma
galeria já não era mais um momento de curiosidade, mas um momento significativo para elas. Os
artefatos culturais usados durante a mediação tiveram grande impacto nesse processo. As balinhas,
o terço, objetos extremamente cotidianos permitiram que barreiras fossem quebradas, tal como:
não poder tocar no trabalho artístico.
As informações coletados durante a investigação nos levaram a refletir a respeito do funcionamento
dos espaços de cultura e seu público. Eles podem aproximar o público ou distanciá-los. O uso de
objetos do cotidiano dentro de uma galeria pode funcionar como ponte para uma maior integração
desse público com as obras em exposição? Que melhorias um museu teria em seu espaço,
trabalhando com uma equipe de funcionários que interagem com os trabalhos expostos?
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Fig. 4 _ Funcionários visitando a exposicao. Frame de vídeo. 2012. Vídeo de Heloísio da Silva

Fig. 5 _ Funcionários em frente a pintura Banho da ninfa. Frame de vídeo. 2012. Vídeo de Heloísio da Silva
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Percebemos com essas ações que estamos diante de um grande problema em relação aos
espaços de cultura e seus funcionários. Em algum momento de suas vidas absorveram a
representação de um sistema cultural que estabeleceu a arte como produção de um grupo
específico, e bem artístico, cultural, de alguns poucos. Durante o trabalho de mediação tivemos
contato direto com essa realidade. Pudemos vivenciar alguns motivos que provocam o afastamento
desse público das galerias, ou seja, estereótipos criados sobre as vestimentas, desconhecimento
da arte, “falta de roupas adequadas para esses locais”, “falta de estudo”, são alguns desses motivos
que fazem um público mais geral não se sentir a vontade dentro de uma galeria.
A prática de mediação entre os funcionários de museus e galerias se torna extremamente
necessária, não apenas pensando por um viés prático e de senso comum, onde pessoas que
conhecem o motivo pelo qual trabalham, executam melhor o seu trabalho. Mas como forma de
criar e gerar conhecimento, pensamento reflexivo e crítico, sobre a obra de arte. Assim, as práticas
desenvolvidas nas ações de mediação (fig. 5) permitiram um maior aprofundamento do grupo com
o espaço de exposição. O contato com objetos de arte contemporânea, distantes do discurso das
visualidades e das práticas desse grupo, permitiu uma ampliação de visão de mundo e interação
com o meio artístico.
Durante a montagem da exposição, um dos funcionários participante de uma das ações comentou
com um de seus colegas que já havia trocado um celular por uma pintura. Segundo ele: “O
quadro é uma paisagem muito bonita, que lembra minha terra”. Ao se depararem com esculturas
são feitas com restos de materiais de construção, pinturas com materiais recolhidos na rua, ou
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se tratava de uma pintura. O discurso delas sobre essa obra baseava na possível ação que o casal
de indígena estaria fazendo. Preparando o jantar? Tentando se aquecer ou apenas acendendo o
fogo para iluminar a noite na aldeia? Provocamos o grupo a ler o título do trabalho e rapidamente
uma exclamou: “Eu falei que eles estavam com frio”. Essa exclamação demostrou o quanto o grupo
estava a vontade diante das imagens em exposição.
Por fim, o grupo olhou para “O Banho da Ninfa” (1995), obra do artista Humberto Espíndola (fig. 4),
e perguntaram sobre a cena retratada no quadro. Uma delas interrompeu afirmando: “Essa é a festa
do boi!”. Logo o sentimento geral era de interação e liberdade. Já se sentiam livres para construírem
interpretações, emitir opiniões e julgamento sobre os trabalhos. Não se sentiam passivas, nem
dependentes de alguém que “sabia mais” do que elas, para falar a respeito daquelas imagens. Após
esse último trabalho, a ação foi finalizada devido ao curto espaço de tempo disponibilizado a elas,
para visitarem o museu.
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Cotidianos e experiência de
pesquisa entre habitantes
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O artigo é parte de uma pesquisa em andamento que investiga o cotidiano escolar de alunos de um
colégio estadual a partir de imagens de mídia impressa e intervenções realizadas dentro da escola
campo1. Os questionamentos são elaborados em torno da realização de uma atividade pedagógica
e dois grupos focais. A partir das pistas e dúvidas que emergiram destas experiências, propõe-se
questionar e explorar limites e possibilidades da noção de experiência para investigar as narrativas de
cotidiano escolar construídas pelos alunos colaboradores.

P

A

L

A

V

R

A

S

-

C

Cotidiano; cotidiano escolar; pesquisa; trabalho de campo; experiência.

H

A

V

E

1
A expressão “escola campo” tem sido adotada nas publicações
referentes à pesquisa em andamento para fazer referência à escola onde
realizo as atividades de campo e onde os colaboradores são alunos.
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No momento em que este artigo está sendo escrito, a pesquisa/pesquisadora encontra-se diante
de um desafio. Partindo da proposta de apresentar uma possível narrativa sobre cotidiano escolar
de um determinado grupo de alunos, tenho me angustiado/entusiasmado pensando em como (re)
conhecer este contexto e, antes disso, como suscitar sua emergência. Estratégias foram traçadas
a partir da triangulação de três procedimentos metodológicos: (a) observação, acompanhada
de diário de campo; (b) proposição e desenvolvimento de uma atividade pedagógica, precedida
de levantamento e seleção de imagens do caderno especial de educação do jornal local e (c)
realização de um grupo focal com alunos e alunas de uma turma da escola campo.
O “espírito da coisa” é compreender e preencher lacunas tornadas visíveis na interpretação que
Alves e Garcia (2000) fornecem sobre a inserção de um sujeito pesquisador na teia cotidiana do
campo que investigam:
Patrícia participa de uma multiplicidade de redes e é nestas redes que vai se
formando e influindo para que tantas pessoas de cujo processo ela nem se dá
conta também se formem. Nada da vida de Patrícia a faz uma pessoa “especial”
embora tudo da vida de Patrícia a faça “única”. Uma moça “comum” como
tantas outras, embora “particular” por ter uma história de vida cujo conjunto de
componentes é diferente de qualquer pessoa. (pp. 9-10).
Que pessoas? Que histórias? Que componentes? Do que/quem/quando é feito o cotidiano escolar
dos alunos do 9º ano A do Colégio Estadual Criméia Oeste? E, antes disso, de onde devo partir
para explorar esses questionamentos de forma que eu possa desdobrá-los – em vez de estagnarme neles?
Se, enquanto pesquisadora, não for sensível aos estímulos dos sujeitos da pesquisa, certamente
não terei êxito nos objetivos da investigação. Exposta e vulnerável ao/no campo, informada por
apontamentos da pesquisa qualitativa em cultura visual, acompanhei a descontrução e reelaboração
da investigação diante de contingências inevitáveis, contudo inimaginaveis, para uma pesquisadora
estreante no campo do cotidiano escolar. Neste processo, vejo uma fusão entre pesquisa e
pesquisadora que não mais são – nem voltarão a ser – o que foram um dia – especialmente aquele
dia em que pela primeira vez visitaram a escola.
Preciosa (2008) descreve, com sensibilidade, esta fusão entre pesquisa e pesquisadora, ao dizer
“não se entra em alguma coisa sem sair tingido de alguma cor, de uma potência qualquer” (p. 61).
Pesquisadora da moda, as ideias de Preciosa chamam minha atenção para o/a sujeito pesquisador
que leva o/no corpo a pesquisa que constrói.
Nos cotidianos da escola, as relações que se criam com habitantes e sombras podem produzir um
impacto estético e é nesse sentido que reutilizo a autora quando afirma:

Um sujeito e seu corpo, estranha frase essa, porque o sujeito é seu corpo, mas,
vamos lá, precisa ele mesmo sentir, diante de uma experiência estética, aquilo
que libera espaço nele e o que o trancafia, o faz murchar. Mas dificilmente se
sabe isso de antemão. Não se entra em alguma coisa sem sair tingido de alguma
cor, de uma potência qualquer. (Preciosa, 2008, p. 61)
Com Preciosa posso dizer que não saí da escola sem ser ‘tingida’, sem reconhecer e abandonar
potências que, como ela esclarece, são ‘coisas’ que acontecem com a gente, porém não o
sabemos de antemão, não podemos mais que viver a incerteza. É este o obscuro encantamento do
devir. Não é imediato nem simples entender o que nos passa/acontece ao entrarmos e sairmos de
alguma coisa, ao entrarmos e sairmos de uma escola, de uma pesquisa, de uma interação.
Distinguir o que libera, trancafia e faz murchar um corpo que pesquisa mistura lembranças,
memórias e reinventa imagens e fornas de sentir que vão sendo criadas no espaço da escola.
Marcantes e angustiantes são os momentos em que me sentia abandonada pelos meus próprios
sentidos diante de algo inesperado, indesejado, incoveniente. Sentia-me cega, surda, muda e
paralítica diante do iminente devir. Hoje, sabe-se lá se por atributos oriundos de um pouco mais
de idade, ou se as sucessivas histerias nos obrigam a dar mais ouvido às vozes da mente, o tear
cotidiano está mais integrado, talvez mais familiar, embora ainda propicie momentos e situações
não menos paralisantes.
Pergunto, então, como lidamos com o imprevisível? Como ressignificamos nosso ser/estar
nos diferentes cotidianos, embora constantemente sujeitos a episódios que reorientam nossas
trajetórias? Na tentativa de entender o cotidiano escolar daqueles alunos, voltava minhas questões
para eles, perguntando-me: como os alunos se tornam conscientes das tramas que tecem, das
tramas nas quais são tecidos? Eles se tornam conscientes? Como esse processo acontece em
suas vidas cotidianas?
A consciência que atribui significado aos fatos sofre os efeitos das experiências
a que está sujeito o ser social e esta experiência é determinante no sentido de
que exerce pressão sobre a consciência social existente, coloca novas questões
e proporciona grande parte do material de base para exercícios intelectuais mais
elaborados. (Petersen, p. 33).
São esses “exercícios intelecetuais mais elaborados” que nos proporcionam a consciência das
experiências que vivemos socialmente? Como essas experiências atuam sobre nossa consciência
dos fatos? Em meio a habitantes e sombras – a multiplicidade de redes às quais nos apegamos/
desapegamos - e de pergunta em pergunta, tento encontrar pistas de como estar com esses
alunos e alunas e contar, junto com eles, algo sobre as vidas que tecem no cotidiano escolar.

COMO ALCANÇAR O COTIDIANO ESCOLAR? – EXPLORANDO PROCEDIMENTOS...
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“(...) é contemporãneo quem ‘recebe em pleno rosto o facho de trevas que provém
do seu tempo’ (Agamben, 2009, p. 64)”. (Kats, 2011, p. 26)
A narrativa que construo neste texto surgiu de uma de minhas escapadas – cada vez mais
frequentes –, quando faço uma pausa das leituras “do mestrado” e recorro às leituras “de moda”,
que na maioria das vezes são textos de livros e revistas, em grande parte acadêmicas, nos quais
alimento minha curiosidade sobre temas acerca da subjetividade do fenômeno da moda no
mundo social e filosófico. Estou habituada a identificar estes momentos como comportamentos
clandestinos, quase como um garoto folheando revistas de nudez debaixo dos lençóis. Assim como
o garoto deve ter suas fantasias, sempre desejei encontrar/elaborar links entre minhas memórias da
escola e essa coisa que é a moda na minha vida hoje. Por isso, não contive o entusiasmo ao pensar
que é possível sustentar uma argumentação sobre questões que levanto enquanto realizo minha
pesquisa e articulo insigths ocorridos em uma – ou duas – dessas minhas escapadas.
Este artigo resulta de um momento de pausa e reflexão para reestabelecer o elo entre os objetivos
da pesquisa e os caminhos que tem sido traçados em sua busca. A investigação da qual decorrem
os questinomentos que serão apontados a seguir se refere a uma pesquisa de mestrado que coloca
em diálogo os campos da cultura visual e da sociologia do cotidiano e tem como locus um colégio
estadual da rede de ensino público do estado de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Junto
aos procedimentos que vem sendo adotados para inserção da pesquisadora no campo, utilizamos
imagens extraídas de uma série de cadernos especiais sobre educação, de um jornal de circulação
local, para investigar reações de um grupo de alunos e alunas do colégio sobre estas imagens,
como eles/elas interagem com elas e como refletem acerca de temas abordados pelo próprio
grupo a partir das imagens. Pretende-se com isso discutir aspectos do processo de escolarização
partindo da visão dos alunos e ressaltando a experiência social do ver com base em princípios da
cultura visual. Buscamos destacar como – e se – os colaboradores associam imagens e textos
sobre educação com o seu cotidiano escolar, e que sentidos essas imagens e textos tem para suas
experiências como alunos/sujeitos.
Para introduzir os questionamentos que estou elaborando arriscarei apropriar acertivas de Preciosa
(2008) e Katz (2011), bem como de Agamben através de Katz, que uso para articular metáforas
com situações e sentimentos que me têm (i)mobilizado diante do objetivo maior da pesquisa que
venho realizando, que é alcançar (?), perscrutar (?), investigar (?), (re)conhecer (?) o cotidiano
escolar de um determinado grupo de alunos. Vale dizer também que me abstenho de contextualizar
os trechos que serão citados na discussão maior da qual fazem parte, embora neles ganhe
evidência a temática relativa ao corpo.
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DE ONDE VÊM E PARA ONDE VÃO AS QUESTÕES DESTE ARTIGO?

Ainda em andamento, esta pesquisa propõe uma narrativa sobre o cotidiano escolar de um
determinado grupo de alunos, construída a partir dos três procedimentos destacados acima. Cada
um deles teve/tem um papel e aponta para alguns resultados.
Da forma como esses dados foram emergindo do campo ao longo das visitas à escola, o diário se
configurou num importante testemunho da entrada da pesquisa/pesquisadora no ambiente escolar
e vem indicando reelaborações de questões centrais à investigação que, por sua vez, indicam
ajustes nos rumos da pesquisa; a atividade pedagógica, realizada com o suporte de imagens
retiradas de uma mídia impressa local, apontou diferentes tópicos dentro do tema mais amplo
do cotidiano escolar, identificados pelos próprios alunos, e as formas como estes temas estão
embaraçados com episódios da vida de cada um deles; o grupo focal, por sua vez, é a atividade
onde deposito as maiores espectativas, pois acredito que nessa ocasião os alunos poderão
articular de forma mais aberta, embora, ao mesmo tempo, orientada pelo foco da atividade, suas
visualidades acerca dos temas e episódios do cotidiano escolar do qual fazem parte.
Houve duas tentativas de realizar o grupo focal no segundo semestre letivo de 2011, período em
que frequentei a escola para realizar sessões de observação. Na primeira tentativa um professor
cedeu dois horários de aula por ocasião de uma viagem que faria. Organizei as atividades em
atividade pedagógica no primeiro horário e grupo focal no segundo. Desde o início sabia que
esta operação seria arriscada, pois teria pouco tempo para orientar e realizar cada etapa do
planejamento. Os alunos estavam dispersos, era uma sexta-feira e eram grandes as chances de que
eu não conseguisse concentrar suas atenções na proposta. Assim se confirmou.
O grupo focal foi previsto para ser realizado no último horário, o que dificulou a mobilização dos
alunos. Eles estavam anciosos para ir embora. Quando enfim consegui reunir os que permaneceram
em sala – alguns escolheram aguardar o fim das atividades do dia no pátio da escola – e dei
início à atividade, um aluno veio até a sala para informar que a coordenadora pedagógica havia
liberado a turma mais cedo devido a falta de professores para preencher aquele horário. Lamentei
o ocorrido, mas tendo em vista que propunha uma atividade que não estava prevista no currículo
da escola e que também não estava articulada com as matérias dos professores, compreendi o
pouco envolvimento dos alunos e passei a considerar que o grupo focal devesse ser pensado num
momento à parte das rotinas curriculares.
De qualquer forma, embora a atividade pedagógica tenha acontecido dentro dos limites e
possibilidades imaginadas, a ideia de realizar o grupo no mesmo dia tinha caráter experimental, pois
esperava que os dados oriundos da atividade pedagógica orientassem a elaboração de um roteiro
para o grupo focal. Em certa medida, a tentativa de realizar o grupo focal no mesmo dia surgiu

Fig. 1 _ Muro externo da frente de escola, 2011.
Fig. 2 _ Muro interno ao lado do portão de acesso ao pátio, 2011.
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a responder minha pergunta. Mas, para isso, ela baixou a cabeça e escondeu os olhos sob a aba
do boné. Pude ouvir apenas uma parte de sua fala, quando disse que achava importante que
existisse alguém estudando a escola e a vida deles. Mas a aluna não conseguiu terminar o que tinha
para dizer, pois seus colegas começaram a interferir, rindo-se dela. Envergonhada, declarou que
não diria mais nada. Em seguida foi anunciada a liberação da turma.
Desde então me instiga a ideia de que aquela aluna tinha muito a dizer, e que suas palavras
talvez não fossem suficientes. Mas um comportamento muito comum entre colegas de uma
mesma classe, que é caçoar, a inibiu. Na semana seguinte não observei inimizade entre os alunos
envolvidos. Mas temo pela improbabilidade de alcançar as palavras que foram enterradas naquele
dia, naquela aluna.
Por fim, fica a sensação de que a atividade não foi bem elaborada. Será? Ou talvez eu não tenha
conseguido decifrar as informações que me foram disponibilizadas. Pode ser? Será que, apesar
de tantos esforços para não fixar as informações do campo na rigidez dos pressupostos, eu tenha
idealizado os dados que emergiriam e, diante da supresa, me amedrontei, me imobilizei?
O grupo focal foi pensado como um momento em que os alunos seriam requisitados novamente
a observarem as imagens da escola extraídas da midia impressa local e relatarem eventos
compartilhados por eles na escola, a partir da memória ativada pelas imagens. Existe, num
certo momento da pesquisa, uma discussão acerca de como os temas do cotidiano escolar são
abordados na midia impressa e, mais especificamente, no caderno especial de um jornal de grande
circulação de Goiânia e como as imagens veiculadas nesse material suscitam temas e ativam
memórias entre um grupo de alunos – e que temas, memórias e eventos são esses. Daí decorre a
persistência da utilização das imagens. Esta orientação inicial não me parece de todo inadequada.
Contudo, a possibilidade de refazer o grupo focal foi considerada como oportunidade de rever a
triangulação entre os diferentes procedimentos utilizados para buscar outras sombras, lacunas, que
podem ser utilizadas como cartas na manga para conduzir a atividade.

COMO ALCANÇAR O COTIDIANO ESCOLAR? – EXPLORANDO ABORDAGENS...

O percurso teórico que vem se configurando nesta investigação imbrica-se com apontamentos
teórico-metodológicos organizados para indicar possibilidades de reunir pistas e re-elaborar outro
encontro de grupo focal que me aproxime dos alunos (e os aproxime enquanto coletividade) e de
seus cotidianos escolares buscando entender seus significados.
Numa pesquisa sobre o cotidiano escolar, é necessário muito cuidado para que não sejam impostos
limites e restrições aos dados que emergem do campo. É muito fácil cometer o erro de se valer

da seleção de dados “mais adequados” ou “mais interessantes”, arriscando responder às próprias
perguntas e não viabilizar a ascenção de novas questões, oriundas dos sujeitos da pesquisa que
vivem e tecem o/no campo. Em relação a esse risco estou de acordo com o argumento de Maffesoli
(2010) que, embora transborde a discussão da seleção de dados de campo, é adequada para
corroborar com minha posição.
Podemos agora lembrar, ainda que de forma muito breve, que, ao fundar
o valor científico de uma teoria em sua “capacidade de eliminar ou de
excluir certos acontecimentos possíveis – de defender ou de condenar a
ocorrência destes acontecimentos”, Karl Popper chama a isto “o problema
da demarcação”. Sobre esse assunto, podemos aqui exprimir um profundo
desacordo com Popper ou, em indicação mais precisa, dizer que, se nesse
caso se trata do critério da “ciência”, então a sociologia dificilmente será
declarada científica. Com efeito, tal como já foi aqui dito e redito, “tudo serve”
para a sociologia, tudo é método, tudo “encaminha”. (p. 199).
Por outro lado, isso não quer dizer que tudo que foi ouvido, sentido e visto deve entrar como dado
na conformação da investigação. Entretanto, é interessante nos permitir um momento inicial de
saturação para tomarmos consciência da mutliplicidade e complexidade do campo no qual
estamos “nos metendo”.
Da minha experiência nesta pesquisa, ouso dizer que a melhor forma para adentrar no campo
foi me deixar levar. A curiosidade, neste caso necessária ao pesquisador qualitativo, e comum a
qualquer bicho-gente que entre num lugar novo, diferente, desconhecido, age quase naturalmente
para a saturação de visualidades que se chocam/comungam no ambiente da escola. Já o equilíbrio
que torna possível a capturação dos temas que conformam o momento em que pesquisa/
persquisadora e sujeitos da pesquisa coabitam é de uma ordem muito mais sensível, delicada,
artesanal. É algo que se assemelha, assim acredito, ao que Maturana, de acordo com Esteban
(2003), chama de “deriva estrutural”.
(...) estar à deriva não significa poder ir em qualquer direção, mas seguir a
direção possível no âmbito das interações efetivamente realizadas, dependendo
da história de interações recorrentes que vai sendo constituída pelas
coordenações consensuais de conduta que se estabelecem quando os sujeitos
interagem. (...). Há uma interação inicial movida pela emoção que gera mudanças
estruturais que criam a possibilidade de outra interação, estabelecendo um
movimento direcionado pelo processo interativo, do qual também participam as
circunstâncias. Destaca-se, neste conceito, o papel determinante do encontro
com o outro. (p. 203)
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como oportunidade de explorar mais a proposta da atividade pedagógica, que foi a de que os
alunos associassem temas e eventos do cotidiano escolar a imagens de uma midia impressa local
voltada para divulgação de temas de escola e educação.
A segunda tentativa foi um encontro disfarçado de café da manhã marcado para acontecer na
biblioteca da escola numa quarta-feira. Era a semana seguinte ao encerramento das atividades
do ano letivo, mas a escola ainda estava bastante frequentada em decorrência de recuperações
e ensaios de formatura. Apenas quatro alunas compareceram, sendo que uma delas sentouse afastada do grupo e não quis participar diretamente da conversa. A sala, apesar de ter sido
reservada previamente para a atividade, estava ocupada por uma oficina de pintura e por alunos
que preparavam a celebração de formatura. O grupo focal não aconteceu. Ou melhor, ele
aconteceu sim. Mas não da forma como desejava. E mesmo sabendo que esse tipo de expectativa
seja arriscado, no contexto de uma pesquisa qualitativa, acredito que a atividade pode ser melhor
preparada e que, em outras condições, pode fornecer dados oriundos das articulações próprias dos
alunos sobre eventos do cotidiano escolar.
As razões pelas quais planejo voltar a frequentar a escola e propor a realização de um novo grupo
focal foram inicialmente bastante intuitivas. Eu sentia que as tentativas não haviam sido suficientes
e que, melhor pensada e programada, ela poderia fornecer dados mais ricos para que eu possa
arriscar construir uma narrativa leal e verossímil sobre o cotidiano escolar do grupo de alunos que
venho observando. Entretando, ao mesmo tempo em que busco melhor argumentar os motivos
que me levam a querer realizar o grupo focal novamente – ou “enfim” –, busco, também, traçar
estratégias para sua efetivação.
Na ocasião da tentativa realizada no último horário de uma sexta-feira, cheguei a iniciar a atividade.
Comecei pedindo que os alunos e alunas olhassem as imagens e dissessem, agora em voz alta, a
que episódios do cotidiano escolar aquelas imagens faziam referência ou levantavam memória. A
expectativa era de que os alunos confrontassem/corroborassem uns com os outros, desdobrando
então suas impressões das imagens para acontecimentos do cotidiano que compartilham.
Esse movimento parece muito natural quando elaboramos a proposta e imaginamos seu
desenvolvimento. Mas quando deflagrada com um grupo de meia dúzia de alunos, a quem assaltam
dúvidas a respeito de quem seja essa pessoa que está propondo perguntas, o que está fazendo na
escola, se não é professora, e nem estudante, e não precisa, portanto, frequentar aquele espaço...
Nessas condições, os imprevistos fazem sua mágica.
Os alunos reagiram me questionando sobre os motivos para eu estar realizando aquelas atividades
com eles. Sem saber o que dizer, devolvi a pergunta para o grupo: o que eles achavam que eu
estava fazendo entre eles? Sentia que estava na hora de ouvi-los mais. Apenas uma aluna arriscou

É neste encontro com o outro que destaco a importância que Mafessoli (2010) atribui à
“experiência” que, de acordo com o autor, “encerra uma potencialidade cognitiva” (p. 199). Também
ele diz que a partir delas, das experiências, encontramos “definições provisórias ou relativas” que
as acompanham e se transformam com estas. Com isso está configurada uma situação na qual os
dados sobre o cotidiano escolar do grupo de alunos estão inevitavelmente atrelados às condiçôes
em que se dá o intercâmbio entre pesquisa/pesquisadora e os sujeitos da pesquisa. Além disso,
Os sujeitos, ou indivíduos, dificilmente conseguem fornecer explicações
completas de suas ações ou intenções; tudo o que podem oferecer são relatos,
ou histórias, sobre o que fizeram e porque o fizeram. Nenhum método é capaz de
compreender todas as variações sutis na experiência humana contínua. (Denzin
e Lincoln, 2003, p. 33).
Esta sentença é um forte golpe à curiosidade do pesquisador – e também à sua vaidade, ser
humano que é. Mas existem outros contratempos a serem considerados na perspectiva do
cotidiano escolar enquanto experiência e pesquisa.

COMO ALCANÇAR A EXPERIÊNCIA? – EXPLORANDO O QUESTINAMENTO NA DIREÇÃO DO FOCO DA PESQUISA...

Propondo uma superação – filosófica – do hábito de pensar a educação nos pares ciência/técnica
e teoria/prática, Larrosa (2002) arrisca pensar a educação numa perspectiva, segunde ele, mais
existencial e estética a partir da relação entre experiência e sentido. O autor realiza o exercício
dessa abordagem explorando significados diferentes para estas duas palavras – experiência
e sentido e, paralelamente, discute as condições e (im)possibilidades para que ocorram as
experiências.
Ao argumentar em defesa dessa estratégia, o autor apresenta considerações fundamentais
para uma pesquisa na qual serão realizadas entrevistas com grupos focais, pois afirma acreditar
que as palavras criam sentidos e realidades subjetivadas. Através das palavras, exercemos o
pensamento, através do qual damos “sentido ao que somos e ao que nos acontece, (...) de como
correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e de
como vemos ou sentimos o que nomeamos (p. 21).
Ou seja, ao serem questionados sobre sentidos e significados de episódios ocorridos na/relacionados
com a escola, os alunos fornecerão pistas sobre como se realiconam com o cotidiano escolar e como
relacionam este com o cotidiano da vida que também tecem além dos muros da escola.
Larrosa começa pela palavra “experiência”. Em diferentes línguas a palavra significa algo que nos
passa, nos acontece e nos toca. Entretanto, no nosso mundo de hoje, quase tudo passa, acontece,
sem que nos toque, sem que as experimentemos. Essa escassez é atribuída ao excesso de
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ainda, né? Mas, nos vamos buscar procurar melhorar isso aí pra gente ver o que
a gente pode fazer... Eu sempre gosto de inovar. E eu levava..., sempre levei pra
assisitr aulas de campo, visita à Universidade X, na sala de anatomia, levei lá
no Memorial do Cerrado. Então, eu, quando a gente tava com essa liberdade,
eu sempre busquei fazer coisas diferenciadas. Seminário eles nunca haviam
apresentado, então eles começaram a apresentar comigo. Ensinei a mexer, a
fazer no Datashow, a apresentar, a fazer apresentações, né? E, isso sim, eles
interessam e eles gostam porque eles não gostam da mesmice. Eles gostam
sempre de inovação.
Lamentavelmente, com a crescente demanda por uma educação voltada para o acesso às
universidades, à formação continuada e a treinamentos específicos, estamos cada vez mais dentro
da escola, ao passo que temos cada vez menos tempo de realizar projetos personalizados, e até
mesmo projetos pessoais, o que nos leva à incoerência de passarmos, eu diria, um terço de nossas
vidas estudando sendo que pouca coisa nos toca nesse processo. Ou, tentando colocar essa
discussão em termos menos contestadores, talvez não tomamos consciência de tudo que nos toca,
mas certamente não temos domínio de tudo que nos passa. E isso me leva a outro questionamento:
de que forma desejamos ser tocados? De que forma os alunos e alunas do grupo de colaboradores
desejam ser tocados?
Parece óbvio que o excesso de trabalho seja um fator a comprometer a qualidade das experiências.
Estamos acostumados a reclamar que o trabalho toma a maior parte de nosso tempo e
preocupações, mas nos dedicamos a ele porque precisamos da renda para nos sustentar e
conquistar um estilo de vida. Mas Larrosa chama atenção para a comum associação que fazemos
entre trabalho e experiência. Ou seja, como se experiência tivesse uma relação diretamente
propocional ao tempo de prática de temos em um trabalho. Essa confusão é cara ao autor, já
que para ele é inaceitável atribuir qualquer valor de troca à experiência. O trabalho é um impulso
agressivo de progressão que quer mudar o mundo e realizar mudanças. Para isso deve estar bem
informado, sacar boas opiniões e não pode parar nunca. Por isso, nada pode nos acontecer, nos
passar, nos tocar da experiência advinda do trabalho. Neste sentido, Larrosa esclarece:
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer
um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que
correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar
mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir,
sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção
e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece,

aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito,
ter paciência e dar-se tempo e espaço (p. 24).
De que maneira, então, experimenta-se algo? Em contraponto a esse sujeito moderno, bem informado,
opinante e trabalhador, o sujeito da experiência é um território de passagem, é um ponto de chegada,
um lugar que cede para que lhe cheguem coisas, é um lugar onde se dão os acontecimentos.
Então, como podemos ser sujeitos de experiência? Se o saber é o saber da experiência, e este, por
sua vez, advém desse sujeito que é um passivo atento e sensível, este sujeito que “se define não
por sua atividade, mas por sua passividade” (p. 24), por uma disposição primeira a expôr-se, de que
forma experimentamos o que nos passa?
(...) o que se passa tem direito às suas credenciais justamente porque se passa.
O que não impede que o acontecimento seja passível de reflexão – mas essa
sabe reconhecer a profundidade do fatual. (Maffesoli, p. 213).
A própria palavra experiência parte de diversas origens e remete a inúmeros significados que
indicam principalmente sentidos de travessia e perigo em busca de oportunidades. Ao contrário
do que a necessidade de “uma certa” passividade possa intuir, de que o sujeito da experiência
seja inapto a ações, Larrosa aponta que a este sujeito é apresentado um saber e uma praxis
próprias, distintas do saber da ciência e do conhecimento e distintas da praxis da técnica e do
trabalho. O saber do sujeito da experiência é o saber da experiêcia, que é o saber da relação entre
o conhecimento e a vida humana. Contudo, voltando ao impasse que a ausência de experiências
na sociedade nos coloca, conhecimento e vida estão reduzidos a dimensões práticas, objetivas do
conhecimento tecnológico e à vida biológica e às suas “necessidades” materiais básicas – não só.
Se o saber da experiência é “o que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai
lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos
acontece”, “(...) do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece” (Larrosa, 2002, p. 27), são
estes saberes os necessários para (re)conhecer o cotidiano escolar de um grupo de alunos? Estes
alunos estão vivendo essas experiências? Ou a vida está passando por eles sem que eles possam
perceber e manifestar o que se passa com eles? Será que a proposta da atividade com imagens
pode suscitar travessias aos alunos?
São estas questões, e todas as demais apresentadas ao longo do artigo, que estão palpitando nos
esforços para reelaboração da proposta do grupo focal. Como já disse, não esperamos respostas.
Por enquanto desejo que, pelo menos, o exercício desses questionamentos possibilite travar um
diálogo recíproco entre os alunos. Existe, no fundo, um desejo de lançar-me a derivas com esse
grupo, mas isso não posso prever, nem garantir.
Permanece o sentimento de que sou clandestina, tanto nas leituras “extracurriculares” quanto no
campo da escola, entre os colaboradores da pesquisa. Nem professora, nem aluna, nem estagiária,
nem fiscal – formas como fui reconhecida pelos sujeitos da pesquisa – e, então, experimentei
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informação, excesso de opinião, prática de periodismos, falta de tempo e excesso de trabalho.
No que tange ao excesso de informação, Larrosa diz que há uma inversão de valores onde a
informação é reconhecida como conhecimento e que, quanto mais informações sem tem, mais se
alimenta a ilusão de que conquistamos o saber da experiência. Essa inversão chega ao ponto de
confundir conhecimento com informação que, por sua vez, acredita-se que é adquirida através
da aprendizagem, “como se aprender não fosse outra coisa senão adquirir e processar
informação” (p. 22).
O sujeito informado é aquele que, por consequência, tem uma opinião para tudo. Ele opina de
acordo com as informações que adquiriu e, em sua ingênua arrogância, acredita que suas opiniões
são muito próprias e críticas. Segundo Larrosa, o par informação/opinião encerra uma aliança que
atua da forma mais nociva sobre a experiência: o periodismo, a fabricação e manutenção diária
da informação e da opinião. O dispositivo periodístico está presente na ideia mais atual e comum
de aprendizagem, na qual os alunos devem se informar para, em seguida, opinar, dando, assim,
sentido ao que foi aprendido.
A falta de tempo está atrelada à velocidade com que os acontecimentos estão constantemente
se sucedendo, o que gera um vácuo de experiência e, por consequência, uma constante
insatisfação e a cada vez maior demanda por lazeres e prazeres efêmeros. A memória também fica
comprometida, já que conexões significativas entre acontecimentos se perdem nessa vertigem. Os
aparatos educacionais acompanham a tendência, contribuindo para reduzidas oportunidades de
experiências no âmbito da aprendizagem.
A comunidade do Colégio Estadual Criméia Oeste vivencia, atualmente, estratégias de “otimização”
da aprendizagem implantadas pelas novas políticas de aperfeiçoamento de ensino público
repassadas pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás. De acordo com um coordenador do
colégio (entrevista em ago/2012), tais políticas desestimulam professores e alunos que não têm mais
tempo de realizar os próprios projetos.
Lembra do Show do Milhão? Sílvio Santos? Então, eu fiz uma prova baseada
no Show do Milhão com eles, uma avaliação em que eu coloquei o “Show
do G****ão”. (...) eu fiz grupo de cinco pessoas, eles tinham direito de pular a
vez, pedir as cartas, a ajuda aos amigos. Então, assim, foi uma avaliação que,
assim, nós divertimos muito, eles acharam legal, diferenciado... Eu também,
até o período passado, trabalhei aulas práticas com eles. Eu tive, né... Lá na
entrada tem um banner onde a gente fez construção de células, né, na secretaria
[onde está o banner]. Então, eu... A gente tinha esse espaço! Agora nós fomos
barrados. Então nós estamos meio que limitados. Sala de aula. E isso eles não
têm... Já são meio desmotivados. Aí parece que o interesse se torna menor

sentidos que, sentada na carterira da escola, na sombra – ou foco? – na qual havia me isolado
para capturar tudo com o mínimo de intervenção, jamais me tocariam. Arrastada que fui pelo/para
o convívio entre tantos personagens, ensaio superações tais como Katz assinala (2011), numa
metáfora que proponho:
A moda tem um papel na biopolítica quando publiciza um tipo de corpo que
colabora com a domesticação da nossa percepção, alimentando-as somente
com os aspectos mais aparentes da sua visibilidade. Há que se manter alerta no
exercício de buscar o que no corpo continua na escuridão. (Katz, 2011, p. 17).
Assim, na medida do possível – e para isso são os esforços da pesquisa em andamento –, me
lanço à aventura de superar os aspectos mais aparentes das visualidades acerca do cotidiano
escolar para iluminar, travar diálogos e me surpreender com o que habita as sombras da escola.

Fig. 3 _ Intervalo para merenda durante as sessões de observação, 2011.
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Para este estudo, foi elaborado um protocolo de intervenção em que se pedia às crianças
“desenha uma história sobre a tua vida, os teus sonhos e medos”.
No final do desenho questionava-se novamente a criança, recorrendo a duas perguntas: i) “O que
desenhaste?” e ii) “Porque fizeste este desenho?”
Para a análise dos desenhos estavam previstas duas formas de registo. A escrita no verso da
folha, para aquelas que sabiam escrever, e a gravação áudio, para aquelas que apresentavam
dificuldades nesta forma de expressão.

Fig. 1 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo masculino. Idade - 16 anos.

Fig. 2 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo masculino. Idade - 13 anos.

Fig. 3 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo masculino. Idade - 16 anos.

Fig. 4 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo feminino. Idade - 15 anos.

Fig. 5 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo feminino. Idade - 13 anos.

A etnia cigana tem sido palco de alguns estudos em Portugal, sendo a relação da criança
cigana com a escola motivo de interesse por parte de alguns investigadores que centram as
suas problemáticas num variado número de conflitos, nomeadamente: i) situações de “dupla
cultura mal-integrada” (Machado, 1994, citado por Carvalho, 2007, p. 20), destacando-se, nesta
condição, as relações que ocorrem sobretudo entre a rede social da comunidade cigana e a rede
social da escola, que nem sempre são fáceis de equilibrar; ii) ou a fuga à escola pública (Casa
Nova, 2006), que provoca um afastamento das aprendizagens por parte destas crianças, através
do seu elevado absentismo.
Estes aspetos são especialmente importantes, no âmbito da condição feminina, porque a
tradição cigana limita particularmente a escolaridade obrigatória às mulheres, que a frequentam
normalmente até ao início da puberdade (Branco, 2003; Casa Nova, 2006). Tal como afirma
Branco (2003) “neste, como em muitos outros domínios, a disposição dos ciganos funda-se
sobretudo num desígnio de resistência cultural” (p. 122).
Acompanhando o aspeto anterior são também conhecidas outras dificuldades da relação desta
etnia com a comunidade geral portuguesa, existindo estudos que os aproximam muitas vezes de
uma “economia da delinquência” (Mendes, 1997, página 208).
Estes relatos fazem-nos colocar a questão de como podemos perceber melhor este ambiente
conflituoso no qual vivem estas crianças de modo que “atravessem fronteiras” (Cortesão et al.,
2005, p. 9) com a finalidade de derrubar os muros multiculturais criando-se janelas de liberdade,
justiça, transparência e equidade.
Foi com base nestas expetativas que se pretendeu aprofundar o nosso conhecimento, recorrendo
à narrativa gráfica através do desenho que entendemos como uma forma de interpretação real e
de sentido de vida das crianças ciganas.

Metodologia

O projeto Visual narratives from the borderland: Children and Adolescents Living in-between Cultural
Borders, foi desenvolvido em duas áreas geográficas de Portugal, nomeadamente no distrito
de Braga e no distrito de Viseu. Contou, sobretudo, com o voluntariado do grupo de pessoas
envolvidas que, de forma desinteressada, o implementou sem qualquer ajuda financeira, sendo a
curiosidade, a abertura experimental e o acreditar nos seus resultados, motivos suficientes para a
sua realização.
A amostra inicialmente prevista no distrito de Braga era de 13 crianças contemplando idades que
variam entre os treze e dezasseis anos. No estudo de Braga foi solicitada a participação de duas
escolas do concelho de Vila Verde. De Viseu não se conseguiu, em tempo útil, que as crianças
finalizassem os seus trabalhos.
Fig. 6 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo feminino. Idade - 13 anos.

Fig. 7 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo masculino. Idade - 15 anos.

Fig. 8 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo feminino. Idade - 13 anos.

Fig. 9 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo feminino. Idade - 14 anos.

Fig. 10 _ Desenho realizado por uma criança cigana do
sexo feminino. Idade - 13 anos.
1
Para melhor conhecer este programa consulte:
http://www.peti.gov.pt/peeti_menu.asp?menuID=7
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Enquadramento teórico

Apresentação e análise dos desenhos

Antes de iniciar a análise dos resultados, torna-se pertinente manifestar alguns dos
constrangimentos encontrados na implementação deste projeto no terreno.
Em primeiro lugar, nem todas as crianças aderiram de forma espontânea a esta intervenção.
Existiu o caso de um aluno do concelho de Vila Verde, que não quis participar por se tratar de
um desenho sobre a “etnia cigana”. Os próprios pais deslocaram-se à escola apresentando o seu
desagrado por esta iniciativa.
Em segundo lugar, fizeram parte da amostra do distrito de Braga, alunos pertencentes a um
Programa Integrado de Educação e Formação1 (PIEF), que apresentavam muitas dificuldades
tanto na forma de expressão oral e escrita como nas aprendizagens escolares generalizadas. Nas
gravações efetuadas, tivemos também muitas complicações em perceber o seu dialeto, o que nos
levou a abandonar esta estratégia de registo. Como alternativa à interpretação dos desenhos, esta
foi feita in loco, com a ajuda dos professores de Educação Visual e Tecnológica. Por este motivo,
devemos ter em conta que existiu uma mediação adulta entre a informação inicial da criança e a
sua forma final.
Por fim, estas crianças apresentaram, por um lado, bastantes dificuldades em entender o que se
pretendia e, por outro, faltaram algumas vezes, o que nos obrigou a prolongar significativamente o
tempo da intervenção.
Na interpretação dos desenhos, principalmente na relação entre desenho e realidade, tivemos
em conta que se podem construir várias racionalidades, que nos ajudaram a tecer uma linha
condutora, ou seja, uma ordem interpretativa. Contudo, acautelamos o que Joly (2000) designa
por “tentação icónica” (p. 176) de modo a compreendê-la não só no seu sentido mais imediato,
mas também contextual, tendo como finalidade encontrar um ponto de equilíbrio entre o dilema do
visível e o jogo das evidências (Huberman, 2011, p. 41).
Neste contexto, utilizamos dentro do conjunto das racionalidades referenciadas por Hernández
(2000) a “racionalidade expressiva”, em que a criança representa o seu ponto de vista, isto é,
a sua interpretação sobre o que sabe, compreende e acredita na relação do seu ser, com o
ambiente onde, cresce e se desenvolve.
Assim sendo, da análise dos resultados dos desenhos destacam-se cinco categorias:
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marido (Casa-Nova, 2006; Mourão, 2011; Cáritas Diocesana de Aveiro, 2012).
A mesma preocupação está patente na figura 5, na qual, está representado o cuidado com a
preparação do cabelo para as cerimónias e festividades:
Segundo a interpretação do desenho pela criança, que foi traduzida pelo professor de EVT,
“esta menina desenhou o arranjar do cabelo para as festas da comunidade, principalmente os
casamentos. Estes são o ponto alto dos seus valores e vivências. Vivem para o casamento e
torna-se importante arranjar-se para ficarem bonitas e conquistarem os rapazes. Dançam e
cantam para se preparem, de modo a fazer uma boa figura nos dias das festas”.
Na figura 6 a criança foi mais ousada, apresentando-se e vendo-se já “como uma noiva, com o
seu vestido” (segundo o professor de EVT).
Na terceira categoria sobressaem de forma notória os desejos/apetites ou as preferências
materiais, que são muito imediatas tanto nos rapazes como nas raparigas.
Tornam-se evidentes nos desenhos as representações de automóveis e da mecânica (fig. 7),
assim como os sítios preferidos para comer e vestir (fig. 8).
Segundo os professores estas também podem abranger “modas e tendências, os telemóveis,
marcas desportivas e a música. As meninas dão muito valor à sua apresentação e aparência
exterior, gostam de estar bem tratadas. Gostam também de bijutaria, tacões altos, maquilhagem
bem marcada e assumida, que combinam com prazer. Esta postura não aparece na generalidade
das raparigas do ensino regular, só mais tarde. Por exemplo, quando há a festa de Natal, as
meninas vão todas aperaltadas (tanto as mais novas, de 12 e 13 anos, como as mais velhas, de
16 anos), com uma apresentação de mulher e não de menina”.
A categoria seguinte representa um cenário muito importante da vida cigana: os seus cultos (fig.9).
Na interpretação feita com a ajuda do professor de EVT, “este desenho representa os encontros
da igreja onde praticam os seus cultos religiosos, vivências que também as marcam muito no seu
dia-a-dia, como as danças e as canções proibidas”.
Torna-se curiosa a forma como esta criança representa o espaço interior onde se realiza o culto,
nomeadamente os pequenos detalhes da colocação das cadeiras, o tocador de órgão (no lado
esquerdo), a alegria de quem está sentado, a localização do orador, as colunas de som e a
palavra Jesus. A título de curiosidade, segundo Ana Santos (2001), em Portugal os ciganos eram
maioritariamente católicos até aos anos 70 e, contudo, a partir dessa altura, têm adotado outras
crenças destacando-se, neste contexto, as práticas do movimento evangélico cigano.
A última categoria representada identifica-se com a aculturação, a respeito da qual a mesma
criança que realizou o desenho da figura 6 deseja também ser professora (fig. 10).
Segundo o professor de EVT “ para o mesmo desafio a criança, tanto se desenhou como noiva,
como de professora, existindo aqui um dilema. Para ser professora, de certa maneira, quebra os
costumes da sua comunidade e algumas vivências do acampamento, o que não acontece no caso
de desejar ser noiva, porque respeita a sua cultura.” Apenas representa o braço que serve para

escrever no quadro porque o outro não é necessário.
Talvez estejamos perante uma dissonância cognitiva entre valores, desejos e atitudes, no qual a
escola desempenhou um papel mediador de mudança de mentalidades.

Março de 2012 no endereço: http://repositorio.iscte.pt/
bitstream/10071/675/1/Margarida%20Domingues%20
de%20Carvalho.pdf.
Cortesão, L., Stoer, S., Casa-Nova, M.J., & Trindade,
R. (2005). Pontes para Outras Viagens. Escola e
comunidade Cigana: representações recíprocas. Porto:
Edições ACIME: Visualizado no dia 29 de Fevereiro de
2012 no endereço: http://www.ciga-nos.pt/UserFiles/
Files/ciganos1.pdf.

Considerações finais

Ao terminarmos esta experiência, ficamos com uma visão muito diferente do que é a cultura
cigana na perspetiva das crianças. De facto, deparamo-nos com zonas de fronteira por elas
sentidas, que estabelecem autênticos dilemas entre o que se pretende que elas sejam na escola e
o que a sua cultura exige.
Aspetos como as situações de violência descritas nos seus desenhos, assim como dos seus
desejos materiais por marcas de roupa ou automóveis, concretizam parte do seu imaginário de
alguma forma influenciado pelos ambientes culturalmente desfavorecidos onde crescem e se
desenvolvem.
Ficamos bastante sensibilizados pelo papel das mulheres na sua cultura, a sua submissão ao
marido e os seus objetivos de vida (casar e ter filhos). Por outro lado, as crianças relatam também
a importância que certos cultos de cariz religioso têm na sua comunidade, aspetos relevantes da
vida destas sociedades.
Por fim, tomamos consciência de que a escola pode estabelecer conflitos nas suas perspetivas
de vida, principalmente nas meninas, uma vez que as faz questionarem-se sobre o que realmente
querem em relação ao seu projeto de vida.

R

E

F

E

R

Branco, F. (2003). Os ciganos e o RMG: direitos sociais
e direitos à diferença. Intervenção Social, 27, 119139. Visualizado no dia 20 de Fevereiro de 2012 no
endereço: http://homepage.mac.com/fbranco/Socialis/
page4/files/Os%20Ciganos%20e%20RMG.pdf.
Cáritas Diocesana de Aveiro (2012). Senda Gitana.
Retrato social da comunidade cigana em Aveiro.
Visualizado no dia 2 de Março de 2012 no endereço:
http://www.ciga-nos.pt/UserFiles/Files/S.G._
retrato%20social%20Comunidade%20Cigana%20
de%20Aveiro.pdf.
Casa-Nova, M. J. (2006). A relação dos ciganos

Ê

N

C

I

A

S

com a escola pública. Contributos para a
compreensão sociológica de um problema complexo
e multidimensional, Interações, nº2, 155-182.
Visualizado no dia 28 de Março de 2012: http://
repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7915/1/
Rela%c3%a7%c3%a3o%20dos%20Ciganos%20
com%20a%20escola%20p%c3%bablica.pdf.
Carvalho, M. D. (2007). A construção da imagem
dos imigrantes e das minorias étnicas pela imprensa
Portuguesa. Uma análise comparativa de dois jornais
diários. Tese de Mestrado. Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa. Visualizado no dia 28 de

Imaginar #55 José Alberto Lourenço Gonçalves Martins Narrativas visuais de alunos de etnia cigana na região de Braga

Imaginar #55 José Alberto Lourenço Gonçalves Martins Narrativas visuais de alunos de etnia cigana na região de Braga

1. Os conflitos e brincadeiras entre pares ciganos (figs. 1, 2 e 3);
2. O imaginário do casamento por parte das meninas ciganas (figs. 4, 5 e 6);
3. Desejos/apetites materiais nos rapazes e raparigas (figs. 7 e 8);
4. Os cultos religiosos (fig. 9);
5. Paradoxos culturais: a noiva e a professora (fig. 10).
Dentro da primeira categoria apresentam-se dois exemplos. Olhando para a figura 1, observamos
um quadro de violência física entre pares de etnia cigana. O ambiente onde ocorre esta cena
corresponde ao de um acampamento cigano, situado num terreno dos arredores da vila. Torna-se
notória a agressão do autor do desenho a duas outras crianças, uma do sexo masculino e outra
do sexo feminino. Existem dois aspetos nesta gravura que convém também realçar: a satisfação
do autor da agressão (o seu sorriso) e o sangue representado nos olhos e boca do rapaz e no
nariz da rapariga.
Interpretação do desenho pela criança: “O desenho representa uma altura em que brincava com
os meus primos, que são mais velhos. Eles desentenderam-se comigo e eu consegui levar a
melhor sobre os outros dois acabando a brincadeira a dar-lhes pontapés”.
No segundo exemplo (fig. 2), o cenário é bastante parecido ao anterior, observando-se, também
aqui, uma cena de violência entre crianças ciganas, neste caso, com armas de fogo.
Interpretação do desenho pelo autor, com a ajuda da professora de EVT: “ O desenho representa
as brincadeiras que estas duas crianças têm no seu acampamento. O autor deste desenho é
muito influenciado pelo seu colega (fig. 1). São muito amigos, pelo facto de pertencerem ambos à
mesma comunidade e de serem colegas da mesma turma”.
Neste desenho (fig. 3) encontramos, segundo o professor, “um momento de brincadeira
e lazer desta criança com os seus amigos. Joga-se à bola. Esta criança apresenta alguns
comportamentos pouco corretos na sala de aula”.
Na segunda categoria, aparece sobretudo o imaginário feminino que se relaciona com todo o
universo do casamento (fig. 4).
Segundo a professora de EVT, “esta criança, para além de ser uma aluna do PIEF, é também do
ensino especial. Representou no seu desenho a sua principal expetativa de vida que é encontrar
alguém com quem casar. A aluna apresenta uma certa obsessão pelos rapazes e pelos namoros,
assim como algum desencanto pelo facto de ainda não se ter casado, ao contrário de algumas
amigas mais novas. Tem muitas dificuldades em acompanhar as aprendizagens da turma,
apresenta também muitas dificuldades na motricidade fina (visíveis no ato de desenhar) e tem um
comportamento perturbador e desinteressado”.
Esta descrição vai de encontro a alguns relatos sobre os costumes desta cultura no contexto
da importância que casamento representa, nomeadamente a idade para casar (cerca dos 14
anos), sendo esta união planeada normalmente pelo pai das meninas, ou o papel da mulher na
comunidade cujos atributos se balizam no casar pelo cerimonial da boda, ter filhos e ser fiel ao

Joly, M. (2000). A imagem e os signos.
Lisboa: Edições 70.
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Huberman, G. D. (2011). O que nós vemos, o que nos
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Mendes, M. M. (1997). Etnicidade cigana, exclusão
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A escola na actualidade, fruto do fenómeno da globalização, depara-se cada vez mais com a diversidade cultural da sua população e os
consequentes desafios em termos de gestão da heterogeneidade cultural e étnica do contexto escolar. Como aprender a viver juntos?
Tal fenómeno tem causado apreensão aos professores que se confrontam com a necessidade de inovarem as suas estratégias e práticas
pedagógicas, no sentido de promover o respeito e o diálogo entre os diferentes grupos culturais, de favorecer a igualdade de oportunidades e o
sucesso escolar. O presente estudo, fruto de uma investigação de mestrado em educação, pretendeu analisar as contribuições de um projecto
designado “Ritmos do mundo”, que tem vindo a decorrer na Escola Profissional de Viana do Castelo, norte de Portugal, com um número
significativo de jovens, oriundos de diversas nacionalidades. O quadro teórico deste estudo incluiu o aprofundamento de questões relacionadas
com globalização e educação inter/multicultural, segundo perspectivas de especialistas nacionais e internacionais. Com o intuito de compreender
aprofundadamente o fenómeno, desenvolveu-se um estudo de caso, com recurso a diversos instrumentos de recolha de dados como inquéritos,
entrevistas, análise documental e observação de eventos. A amostra é constituída por 38 participantes, dos quais 33 alunos pertencem ao grupo
“Ritmos do mundo”, 2 professores coordenadores do Projecto, 2 responsáveis pelos órgãos pedagógicos da escola em estudo e 1 professora
do ensino público, que contactou com o referido grupo. Os resultados obtidos evidenciam os efeitos positivos do Projecto “Ritmos do mundo”,
que se alicerça em práticas artísticas apelativas (música e dança). Revela-se como um instrumento facilitador de inovação e mudança em termos
curriculares não disciplinares, promotor do desenvolvimento global dos alunos. O projecto permite aos alunos ampliar o conhecimento que
têm de si e dos outros, além de ser facilitador do desenvolvimento de competências inter e intrapessoais, promovendo o entendimento da
diferença como algo de positivo.
Conclui-se que as percepções dos alunos e professores permitem compreender que projectos como este constituem um factor influente de
desenvolvimento pessoal e social, sendo fundamental preservar estes espaços de formação que predispõem para a mudança de valores e
atitudes, cabendo aos professores continuar a investigar formas adequadas de modificar representações que tendem a perpetuar práticas
reprodutoras de desigualdades sociais.
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plural como aquela em que vivemos.
As artes, como salientam Matos e Ferraz (2006), têm o poder de espelhar a diversidade, mas
para além disso, ajudam a reforçar a construção de identidades e valores individuais e colectivos,
promovem o respeito pelo outro. Mediante o exercício das capacidades criativas do ser humano,
o projeto “Ritmos do mundo” torna-se um instrumento facilitador do processo de ensinoaprendizagem, de consciencialização pelas diferenças culturais, não se reduzindo à mera função
de entretenimento escolar. Na realidade, através das artes, do mundo associado ao ritmo, ao som,
ao movimento corporal, apela-se a sentimentos e sensações, exercendo um poder de sedução
importante no respeito pela igualdade de direitos. A arte e, particularmente, a música cumpre uma
diversidade de funções na sociedade e na escola, sendo um agente socializador, com poder de
transformação individual e social.
Como salientam Sousa e Neto (2003), a música, por exemplo, constitui uma comunicação sem
fronteiras e, por isso, possui um poder muito vasto, permitindo um contacto estreito com várias
formas da cultura humana, como a matemática, a arquitectura, a literatura, a gastronomia, entre
outras.
A comunicação artística na educação revela-se importante porque os alunos são muitas vezes
despertados para o conhecimento, a curiosidade e a exploração das culturas dos seus colegas.
Chalmers (2003) sublinha o valor da arte enquanto elo de ligação da humanidade, para além das
diferenças culturais, quando afirma que “a arte constitui um meio que ajuda a nos pormos em
contacto com os outros na procura da solidariedade; é um meio de comunhão e ao mesmo tempo
de comunicação” (p. 77). Como destaca Moura (2001), a educação pela arte enfatiza não apenas a
estética vinculada à obra de arte, mas a estética do quotidiano, podendo dar um forte contributo à
transformação das mentalidades, proporcionando uma aprendizagem global do ser humano.
Conclui-se, assim, que as perceções dos alunos e professores permitem compreender que projetos
como este constituem um factor positivo de desenvolvimento pessoal e social, sendo fundamental
preservar, incentivar e divulgar estes espaços de formação cívica que predispõem para a mudança
de valores e atitudes, cabendo aos professores continuar a investigar formas adequadas de
modificar representações que tendem a perpetuar práticas reprodutoras de desigualdades sociais.
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A escola na actualidade, fruto do fenómeno da globalização, depara-se cada vez mais com a
diversidade cultural da sua população e os consequentes desafios em termos de gestão da
heterogeneidade cultural e étnica. Como aprender a viver juntos?
Tal fenómeno tem causado apreensão aos professores que se confrontam com a necessidade
de adaptarem as suas estratégias e práticas pedagógicas, no sentido de promover o respeito e o
diálogo entre os diferentes grupos culturais, de favorecer a igualdade de oportunidades e o sucesso
escolar. A presente investigação pretendeu estudar as contribuições de um projeto designado
“Ritmos do mundo”, que tem vindo a decorrer numa escola profissional do norte de Portugal, com
um número significativo de jovens, oriundos de diversas nacionalidades.
Que contributos poderão ter as atividades inter/multiculturais, através das artes, enquanto espaços
de formação cívica?
Como promover a educação para a cidadania sem cair numa espécie de “catequese” teorizadora,
como lucidamente observa Perrenoud (2002)?
O quadro teórico deste estudo incluiu o aprofundamento de questões relacionadas com a
globalização e a educação inter/multicultural, assente na revisão de literatura especializada nacional
e internacional. Com o intuito de compreender aprofundadamente o fenómeno, desenvolveu-se
um estudo de caso, com recurso a diversos instrumentos de recolha de dados como inquéritos,
entrevistas, análise documental e observação de eventos. A amostra é constituída por 38
participantes, dos quais 33 alunos pertencem ao grupo “Ritmos do mundo”, 2 professores
coordenadores do projecto, 2 responsáveis pelos órgãos pedagógicos da escola em estudo
e 1 professora do ensino público, que contactou com o referido grupo. Os resultados obtidos
evidenciam os efeitos positivos do projeto “Ritmos do mundo”, que se alicerça em práticas artísticas
apelativas como a música e a dança. Revela-se um instrumento facilitador de inovação e mudança
em termos curriculares não disciplinares, promotor do desenvolvimento global dos alunos. O
projecto permite aos alunos ampliar o conhecimento que têm de si e dos outros, além de ser
facilitador do desenvolvimento de competências inter e intrapessoais; contribui para o entendimento
da diferença como algo de positivo; favorece a articulação da escola com a comunidade, num
espírito de participação democrática; possibilita um melhor conhecimento das culturas em
presença, aos alunos e professores da escola.
Este projeto revela que a educação para a diversidade humana passa pela descoberta do outro
através de aprendizagens de carácter relacional, potenciando diversas estratégias, entre as quais
se constatou ser importante as experiências artísticas no campo pedagógico, ao proporcionar aos
alunos vivências afectivas de interacção, de comunicação, que permitam desenvolver a inovação,
a criatividade e a celebração da diversidade cultural, enfrentando as mudanças de uma sociedade
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REGUL AMENTO
designada anualmente pela direção da associação, ou, pontualmente, mas pelo mesmo órgão,
sempre que se trate de um número temático ou monográfico.

Registo
A publicação está registada com o international standard serial number (ISSN) 1646-6845 e com o
número de registo de depósito legal 25344/88.
Âmbito
O projeto centra a sua ação na divulgação de conhecimentos no campo expandido da educação
das artes visuais, em contextos formais e não formais, através de artigos, de resumos de
investigações, de transcrições de conferências, de entrevistas ou de resenhas, individuais
ou coletivos e organizados em números que podem ser de caráter geral, como temáticos ou
monográficos.
Periodicidade
A publicação da revista acontece pelo menos duas vezes por ano.
Equipa
Integram a Comissão de Trabalhos da revista o Editor e a Comissão Científica.
Ao Editor cabe a receção dos trabalhos submetidos à revista, uma primeira seleção destes
trabalhos em função do cumprimento das normas de publicação e a comunicação com os autores
durante o processo de revisão. É necessariamente membro dos órgãos sociais da Associação
de Professores de Expressão e Comunicação Visual, e designado anualmente pela direção da
associação, ou, pontualmente, mas pelo mesmo órgão, sempre que se trate de um número
temático ou monográfico.
À Comissão Científica compete rever cientificamente todo o material encaminhado pela Comissão
Editorial para publicação na revista. É formada por membros dos órgãos sociais da Associação
de Professores de Expressão e Comunicação Visual e por elementos exteriores à associação, e
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Edição
A edição da revista é da Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual.

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

Submissão
A submissão dos trabalhos decorre durante o prazo divulgado na respetiva chamada, através do
correio eletrónico “revistaimaginar@apecv.pt”, e pressupõe a aceitação de todos os termos deste
regulamento.
Revisão
Cumprindo os requisitos de revista com arbitragem científica, todos os trabalhos submetidos são
revistos anonimamente por pelo menos dois elementos da Comissão Científica.
Da sua apreciação – contemplando a pertinência, a relevância, a originalidade, a capacidade crítica,
a adequação estrutural e a correção linguística –, decorre a aceitação do trabalho, a aceitação do
trabalho mediante as modificações propostas pelos revisores, ou a recusa do trabalho.
Sempre que a apreciação dos trabalhos é de aceitação mediante as modificações propostas pelos
revisores, os autores têm cinco dias úteis para concordarem ou recusarem proceder às alterações
recomendadas e, em caso afirmativo, comprometem-se a enviar os trabalhos revistos no prazo de
quinze dias úteis.
Política autoral
O conteúdo dos trabalhos é da responsabilidade exclusiva dos seus autores.
Os trabalhos submetidos são originais e inéditos e não se encontram sob revisão ou para
publicação por outra revista.
Os autores conservam os direitos de autor e concedem à revista o direito de primeira publicação.
Os autores têm autorização para assumir contratos adicionais a respeito destes trabalhos, sempre
com a indicação de autoria e de publicação inicial nesta revista.
Política de privacidade
Os nomes e os endereços electrónicos envolvidos nesta revista são exclusivamente utilizados para
os serviços por ela prestados, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
Nota última
Este documento é atualizado sempre que a Comissão de Trabalhos da revista entenda necessário.
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Propriedade intelectual
A revista Imaginar é propriedade intelectual da Associação de Professores de Expressão e
Comunicação Visual que se reserva todos os direitos de acordo com a legislação em vigor.
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Plano do Centro de Formação de Professores Almada Negreiros
Regição de Lisboa:
Educar para conservar pela arte (a aguardar acreditação). Teresa Eça. 25 horas, 1 crédito.
Educadores de Infância, Professores do Ensino Especial e Professores dos Ensinos Básicos e
Secundário. Jardim Zoológico de Lisboa. Associado 65,00 €, não associado 85,00 €. 16 de
fevereiro, 2 de março, 7 e 27 de abril.
Percursos da água (a aguardar acreditação). Augusta Sequeira. 25 horas, 1 crédito. Educadores
de Infância, Professores do Ensino Especial e Professores dos Ensinos Básicos e Secundário. 4
núcleos do Museu da Água. Associado 60,00 €, não associado 80,00 €. 23 de fevereiro (das
9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00), 2 de março (das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00)
e 13 de abril (das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00).
Mundos em descoberta (CCPFC/ACC-71219/12). Maria de Lourdes Riobom. 15 horas presenciais,
0,6 créditos. Professores dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. Museu Nacional de arte Antiga.
Associado 40,00 €, não associado 60,00 €. 19 (das 15h00 às 18h00), 20 (das 10h00 às 13h00
e das 14h00 às 17h00) e 21 de março (das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00).
Leitura de imagens (CCPFC/ACC-71218/12). Maria de Lourdes Riobom. 15 horas presenciais,
0,6 créditos. Professores dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico. Museu Nacional de Arte Antiga.
Associado 40,00 €, não associado 60,00 €. 6 (das 15h00 às 18h00), 13 (das 10h00 às 13h00 e
das 14h00 às 17h00) e 20 de abril (das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00).
Em breve se divulgam os planos de formação para as regiões Norte e Centro.

Projeto intercultural “Criação de paisagens sonoras: Hibridizando as linguagens artísticas
em contextos educativos”
Estão abertas as inscrições para o novo projeto intercultural da APECV “Criação de paisagens
sonoras: Hibridizando as linguagens artísticas em contextos educativos”.
Nas nossas paisagens sonoras vamos centrar-nos na especificidade de cada uma das paisagens
usadas para aprofundar a consciência de identidade das comunidades e dos lugares que
representam. Os estudantes criarão uma paisagem sonora de um lugar específico, partindo de
informação prévia que lhes será enviada via internet por outros estudantes que vivam no destino
escolhido. Posteriormente, os alunos habitarão as paisagens através da sua expressividade corporal
dando lugar a performances registadas através de vídeo. Os resultados do projeto serão partilhados
por todos os alunos e posteriormente discutidos na aula.
Para participar, escreva-nos através do endereço electrónico “aiea2000@yahoo.es”.
Conferência “Metas curriculares – E agora? Do princípio à execução”
A APECV realiza nos dias 8 e 9 de março de 2013, em Beja, a conferência “Metas Curriculares – E
agora? Do princípio à execução”.
Chamada de trabalhos para o número 56 da revista Imaginar
Convidam-se todos os autores interessados a participar no número 56 da
revista Imaginar, publicada pela APECV.
A submissão dos artigos decorre até o dia 31 de março de 2013, através do
correio eletrónico “revistaimaginar@apecv.pt” e atendendo ao regulamento
da revista, disponível na página “www.apecv.pt”.
A editora do número 56 da revista Imaginar,
Luísa Vidal
25º Encontro Nacional da APECV “25NonStop”
18 e 19 de maio de 2013, no Porto.
Este ano a APECV comemora vinte e cinco Encontros anuais. Foram vinte e cinco anos de muitas
atividades onde se trabalhou para a construção de uma rede de professores interessados em
partilhar ideias e projetos sobre a educação para a expressão e comunicação visual e para as artes
visuais. Este ano queremos que o Encontro seja uma plataforma muito especial de reflexão sobre
a nossa história, de discussão crítica sobre o papel que a APECV tem jogado, de onde partiu, por

onde se moveu e onde está neste momento.
Teremos vinte e cinco painéis de comunicações, workshops, performances e ações de rua sobre
educação artística durante vinte e cinco horas non stop.
Iremos contar com a presença de fundadores da APECV, pessoas que construíram os alicerces
desta associação, assim como de convidados de renome internacional como é o caso da
presidente da International Society for Education through Art (InSEA), a Dr.ª Rita Irwin.
Em 25NonStop, faremos um flashback memorável a partir da APECV sobre a educação através
da arte, a educação pela arte e a educação com as artes. Vamos varrer o chão da eira e pensar o
nosso presente e futuro a partir do passado.
Lançamos o desafio: enviem as vossas propostas de comunicações, workshops, performances ou
ações de rua, através do email “25encontro@apecv.pt”, até dia 27 de fevereiro e venham participar
connosco em vinte e cinco horas inesquecíveis para as nossas vidas de professores de educação
para a expressão e comunicação visual e de artes visuais, qualquer que seja o tipo de contexto
educativo ou nível de ensino onde nos situemos. Da proposta deve constar o título, o nome dos
autores, o local de trabalho dos autores, o contacto dos autores, um resumo até 750 palavras e 3 a
5 palavras-chave.
Na vigésima quinta hora teremos com certeza histórias com que poderemos iniciar o futuro e
começar a celebrar a Semana Internacional da Educação Artística, na terceira semana de maio.
Outras notícias em www.apecv.pt.
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XI Concurso de Expressão Plástica da APECV “Instantes de Gérard Castello-Lopes”
A APECV organiza no ano letivo 2012/2013 um novo concurso de expressão plástica. Depois de
Almada Negreiros, Josefa de Óbidos, Júlio Resende, Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes, Graça
Morais e Manoel de Oliveira, o concurso da APECV propõe uma abordagem à obra fotográfica de
Gérard Castello-Lopes.
São admitidas a concurso fotografias impressas, sem moldura, de todas as dimensões e utilizando
quaisquer técnicas da fotografia analógica ou digital.
No seminário “Instantes de Gérard Castello-Lopes”, em data ainda a designar, um conjunto de
oradores especialistas aprofunda com os professores participantes o tema do concurso.
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