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Prefácio
Teresa Eça, Ângela Saldanha  

Vivemos inquirindo. Somos profissionais que refletem a partir das suas experiências 
para gerar conhecimentos mais profundos. Somos espelhos ajudando outros a refletir 
a partir das suas experiências. Somos redes onde as reflexões se partilham. Usamos  
processos metafóricos, exageramos, repetimos até à exaustão, transformamos e 
criamos. Usamos as imagens como ponto de partida para a reflexão sobre a construção 
das nossas experiências.  Afundamo-nos na procura do Eu e do Outro usando processos 
holísticos não verbais. 
Relatamos as nossas análises com as linguagens dos sentidos, escrevemos com o  
silêncio das imagens; com a sonoridade das melodias; com o corpo em movimento. pr
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Precisamos tornar o nosso trabalho visível. Precisamos urgentemente de sair dos 
nossos casulos e partilhar as nossas experiências. Alargar os nossos horizontes 
teóricos e conhecer práticas diferentes. Por isso quisemos fazer esta publicação, 
aberta, acessível a todos, despretensiosa, mas eficaz.   
Somos redes onde as reflexões se partilham. 
Ser arte educador, professor de artes ou artista-educador é hoje um desafio empolgante, 
porque, por um lado, dentro das possibilidades de comunicação que as tecnologias 
nos oferecem, é possível pensar outros modelos de educação, onde não existem 
margens nem centro, apenas situações de aprendizagem colaborativa através do rigor 
da reflexão constante sobre as práticas educativas e o mundo para as quais elas são 
criadas; por outro lado, a arte socialmente comprometida indica-nos caminhos que 
nos ajudam a repensar a função das artes na sociedade e os meios como as pessoas 
podem pensar, exprimir-se e comunicar.  
Como professores de artes, todos os dias ao pequeno almoço deveríamos colocar 
questões a nós mesmos sobre o papel das artes na educação, e ao terminar o dia 
deveríamos pensar noutras questões, assim nunca teriamos certezas e poderíamos 
cuidar da utopia. 
É preciso submergir, soltar-se de pressupostos pouco adaptados ao mundo real, saltar 
os muros do conforto, ter imaginação, arriscar, vestir o parangolé e trazer rituais de   
alegria e de festa para a educação. 
Somos professores, provocamos ações, facilitamos procuras; mostramos ferramentas; 
indicamos processos e caminhos para errar no desconhecido. Não nos limitamos a  
desenvolver  a expressão,  experimentar  técnicas, analisar criticamente objetos culturais,  
mas, e também, trazemos as artes como processo axiológico de conhecimento e de  
construção de discursos críticos e diversificados sobre o mundo. 



Temos consciência que através das artes podemos criar espaços estimulantes onde as 
pessoas podem pensar-se e situar-se. 
Na Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV) sentimos 
que é tempo de publicar material para reativar debates na área da Educação Artística; 
trazer reflexões sobre a sua história e sobre as questões que na atualidade estão a 
emergir desde o campo teórico à experiência letiva. 
A APECV tem contribuído ao longo dos últimos vinte e oito anos para a divulgação da 
teoria e da prática da educação artística em contextos educativos formais e não formais, 
divulgando investigações e experiências pedagógicas, prestando apoio profissional a 
professores e educadores e apresentando pareceres junto dos responsáveis pela política 
educativa em Portugal. Tem realizado regularmente vários eventos científicos e cursos 
de formação para docentes e convida os seus associados a participarem em projetos, 
eventos e concursos nacionais e internacionais no âmbito do ensino das artes visuais. 
Pública duas revistas (a Imaginar e a Invisibilidades) e e-books sobre educação artística. 
No âmbito da comunidade, através do seu programa Artes, Educação e Comunidade 
tem sensibilizado grupos informais para a importância das artes na educação.Tem 
realizado workshops; laboratórios educativos com residências artísticas; seminários e 
festivais com a colaboração de eminentes artistas, professores e investigadores que 
têm ao longo dos anos ajudado a APECV a definir-se como uma rede de criação e de 
experimentação de novas pedagogias alicerçadas nas artes.  

Com esta publicação a APECV pretende criar recursos, potenciar diálogos e sobretudo 
gerar reflexões criticas e construtivas de como se coloca a arte na educação, que tipo de 
discursos foram sendo criados ao longo da sua história, que tipo de práticas espelham 
esses discursos e que temas estão hoje a moldar os discursos contemporâneos sobre 

as artes visuais na educação. 

Esta publicação começa com um repto lançado pela Teresa Torres de Eça: Educação 
Artística: espaços de aprendizagem diferenciados, onde se dialoga sobre a urgência em 
romper rotinas, de experimentar e de refletir mais sobre a área. 
Para aqueles que se interessam pelo assunto da história do ensino da arte, Augusta 
Gaspar escreve uma breve sinopse sobre o ensino da arte e dos ofícios em Portugal até  
à reforma curricular de 1990. João Paulo Queiroz apresenta perspetivas, contextos e 
evolução da educação artística em Portugal (1800-2015), um artigo que proporciona 
horizontes abertos para debates futuros.
Com um carinho muito especial incluímos o artigo que Ricardo Reis nos enviou antes 
de partir, um texto crítico sobre a (in)constância do currículo: Modos de pensar a literacia 
visual nos programas do ensino básico da área do ensino das artes visuais, entre 1986 e 
2014. E, porque a educação para a cultura visual foi um tema importante na história 
recente da educação das artes visuais integramos um artigo de Leonardo Charréu 
escrito em parceria com as suas colegas do Brasil Marilda Oliveira de Oliveira e Juliana 
Zanini Salbego, onde os autores se questionam sobre o que significa ensinar pela 
Cultura Visual. 
Numa outra linha, o artigo de Luís Filipe Salgado Pereira Rodrigues questiona o papel 
da  Educação Visual no desenvolvimento da Criatividade. 
Falamos da força criadora e de como esta é colocada em prática com a obra do Artista-
-Professor César Israel Paulo: Angel.
A segunda secção do livro inclui artigos que são resultado de investigações  sobre 
as artes visuais na educação: Lígia Lima no seu artigo enfoca aprendizagens entre pr
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contextos de escola e contextos de arte, posicionando o artista educador como porta 
para a arte contemporânea na escola;
Marta Ornelas introduz o tema difícil entre escolas e museus de arte contemporânea 
numa reflexão bastante crítica sobre a relação entre educadores, professores, alunos  
e instituições;
Maria do Rosário Franco Narciso, escreve sobre a arte na Educação instigando a nossa 
atenção para alguns conceitos que merecem um olhar atento e Mónica Oliveira traz- 
-nos reflexões sobre arte Contemporânea na Formação Inicial de Professores, um tema 
essencial para a discussão das artes na educação. 
Da autoria de Ângela Saldanha incluímos um artigo sobre Portefólios nas Artes, porque 
entendemos que é necessário repensá-lo, compreender a sua fundamentação e 
construção para uma consistência no seu uso por professores e diretores de escolas. 
A área das práticas integra artigos muito diferentes para ilustrar a diversidade das 
artes na educação. Os artigos incluem um texto de Helena Berenguer, que trabalha na 
Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da região Autónoma da Madeira,  
onde se descrevem atividades de Expressão Plástica na área de enriquecimento 
curricular no primeiro ciclo. O segundo texto de Paulo Oliveira Fernandes,  introduz 
uma vertente também muito importante na educação  e compreensão de imagens: 
o cinema, e descreve a experiência das Oficinas de animação com o CINANIMA. O 
terceiro texto da autoria de Rita Maria Torres Pereira de Eça relata a sua experiência 
num projeto internacional, da qual a APECV foi parceira, onde se desenvolveram 
estratégias multimodais. Madalena Sanchez Baião Bravo descreve a sua experiência 
como formadora de um curso de formação não formal em Decoração de Interiores. 
Esta publicação oferece também, nos interstícios,  pequenos escritos com muitas 
imagens que relatam experiências que consideramos muito válidas: um foto-relato da 

ação ‘Mais que Nunca’, do grupo C3 (Teresa Torres de Eça; Ângela Saldanha; Emília 
Catarino); uns parágrafos sobre desenhar de Isabel Trindade; um outro ensaio visual 
sobre a ação Na Companha (Ângela Saldanha), uma carta muito especial da professora  
Helena Moita de Deus para os seus alunos sobre as Ruas dos Chafarizes de Lisboa, 
resultado de uma formação feita na APECV,  com as ‘Derivas’ e conversas que fazem de 
nós todos melhores professores, quando estamos atentos ao que nos rodeia.  Incluímos 
também uma descrição sumária do projeto interdisciplinar ArtSci, um projeto Europeu 
onde a APECV foi parceira. 

Destas múltiplas e interdisciplinares visões sobre a educação artística nasce esta 
obra que pretende enriquecer debates, acender fogueiras e novos desafios que nos 
conduzam a uma atitude mais crítica perante o mundo. 
Desejamos, constantemente, um novo e renovado olhar.
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Educação Artística: espaços de aprendizagem 
diferenciados

Teresa Torres de Eça

Éduquer, dans un pays démocratique, c’est faire de chaque être un 
citoyen. Mais cette éducation à la citoyenneté suppose non seulement 
l’acquisition de connaissances minimales, mais aussi le développement 
du sens critique. Rien n’est plus néfaste que l’ignorance totalitaire qui 
est paradoxalement combattue et entretenue par le pouvoir politique... 
et par les éducateurs eux-mêmes.
Fernando Savater (1999) 

Savater lembra-nos de como o professor, a escola e o sistema 
educativo pode ser, é, na maior parte das vezes regulador e redutor 
das capacidades críticas e imaginativas das crianças. O sistema e 
as instituições promovem conformidade, pensamentos lineares 
acríticos para uma sociedade que pede consumidores apáticos, 
fáceis de satisfazer e de manipular. Embora muitas leis dos sistemas 
educativos assentem em princípios de liberdade e cidadania crítica 
a grande maioria dos professores esqueceram esses princípios 
básico, são conservadores, não arriscam uma interpretação pessoal 
das orientações curriculares e escondem-se por trás da pressão da 
avaliação externa para justificar praticas pedagógicas anacrónicas.
As linhas diretrizes do currículo das escolas, claro, que não são  

definidas pelos professores. Na verdade essas 
decisões são sempre políticas (Eça, 2010a). O 
lugar de cada área de conhecimento no curriculum 
é, sobretudo uma decisão política influenciada por 
estudos de  mercados  económicos, fenómenos de 
moda e pressões de certos grupos e,  até, às vezes, 
por notícias sensacionalistas dos media. Vivemos 
hoje na década da sobrevalorização das ciências 
ditas exatas, e das tecnologias eletrónicas e de 
comunicação digital e, isso tem vindo a influenciar 
a maneira como se estão desenhar os currículos. 
Sábato dizia que vivemos na idolatria da técnica e da 
tecnologia  (Sábato, 2000:91-92).   
As grandes decisões do desenho e planeamento 
curricular acabam sempre por pertencer a grupos 
centralizados, que criam orientações para se 
desenvolverem os currículos a nível local. Cada país 
tem as suas idiossincrasias educativas, sem no 
entanto variarem muito na forma e conteúdo.  A nível 
transnacional existem algumas recomendações da 
ONU, UNESCO  e Comunidades da União Europeia, 
bem pertinentes mas pouco conhecidas pelos 
professores que dificilmente encontram tempo para 
refletirem sobre questões globais da educação, ou 
talvez não estejam interessados.  
As diretrizes da União Europeia definem oito 
competências essenciais para a aprendizagem ao 
longo da vida. Tais competências dizem respeito 
a  aptidões  que permitam ao indivíduo encarar a 
mudança como uma oportunidade, manter-se recetivo 
a novas ideias e respeitar e apreciar os valores dos 
outros.  Perante a evidência de que a diversidade 
e os ambientes multiculturais podem estimular a 
criatividade, as políticas de educação inclusivas, 
destinadas a fomentar a tolerância e a compreensão 
mútua, encerram o potencial de transformar o 
crescente multiculturalismo das sociedades europeias 
numa vantagem para a criatividade, a inovação e 
o crescimento. A Expressão cultural é listada como 
uma das oito competências necessárias para a 

aprendizagem ao longo da vida,  referida também  por  mecanismos 
de certificação e validação como  “Education & Training 2010”  e 
“European Qualifications Framework (EQF) for Lifelong Learning”. 

Visões do Futuro 
O relatório da ONU ‘Realizing the Future we want for All’ (UN, 2014) 
perspetiva um futuro  onde os fatores de desenvolvimento se repartem 
entre as dimensões sociais, económicas, ambientais e  de paz e 
segurança. Nessa agenda a educação para a paz, para a preservação 
ambiental, para o equilíbrio social  e para o conhecimento tecnológico  
aparecem como fatores importantes... Na UNESCO, um organismo da 
ONU que se dedica “a cultura e educação,  grupos de trabalho têm 
elaborado vários documentos que nos interessam como educadores e 
professores.  Em  ‘ UNESCO Education Strategy 2014–2021’ listaram-
-se os maiores problemas de desenvolvimento que enfrentamos 
hoje: analfabetismo de uma grande parte das populações, sobretudo 
femininas; pobreza, taxa elevada de doenças sobretudo SIDA, fome; 
falta de paz, segurança e respeito pela liberdade. Não nos lembramos 
de que  grande parte das pessoas no mundo não têm acesso a direitos  
básicos  nem a meios de sobrevivência. Nesse documento, notamos 
como a ideologia neoliberal trespassa as recomendações, fala-se de 
economia do conhecimento (knowledge economy) e apela-se para um 
investimento maior na educação para melhorar a força de  trabalho 
e a economia dos países. Fala-se também na necessidade do ensino 
das tecnologias de comunicação, da necessidade de desenvolver o  
pensamento crítico e das questões de ética relacionadas  com o uso 
das tecnologias contemporâneas de informação. 

Capacity is needed to harness the potential of technology for a range 
of learners at all levels and in various contexts. The amount of data, 
information and knowledge accessible from an infinity of sources makes 
critical thinking a key requirement for education and learning, along with 
ethical and responsive handling. 
If these needs are not addressed, attempts to integrate technology can 
lead to breakdown and failure in education systems. Policymakers need to 
examine how to better exploit the potential of ICT in education. Sustainable 
infrastructure, funding, content and quality assurance are key challenges 
in this area, as are the means of developing and implementing multilevel 
policies on e-safety and e-ethics. (Unesco, 2013, p.15) 
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Por outro lado o documento apela para um maior cuidado com o 
desenvolvimento sustentável. E aponta para uma possível solução 
através da educação.

Environmental degradation has reached alarming levels and there is 
increasing consensus that the current model of economic growth is not 
sustainable. The concept of ‘green economy’ has been proposed as a 
powerful means of enabling a global transition to sustainability.
Sustainable development emphasizes not merely strong economic 
performance but a holistic, equitable and far-sighted approach that rests 
on a balanced consideration of social, economic and environmental goals 
and objectives in both public and private decision-making. Education 
plays a key role in changing attitudes and dispositions affecting behaviour. 
(UNESCO,  2013, p. 16)

A esperança na educação para a humanidade a melhorar alguns dos 
seus problemas, não é nova nem infundada. Notamos hoje, graças  
a conteúdos transversais que se têm pouco a pouco inserido nos 
programas escolares, que de um modo geral tentamos alertar os 
nossos alunos para aspetos de sexualidade na adolescência o que 
ajuda a prevenir doenças e gravidezes indesejadas, debatem-se 
temas relacionados com a preservação do meio ambiente e sobretudo 
na disciplina de português inseriram-se alguns conteúdos sobre a 
segurança na Internet e questões éticas da comunicação em rede.  
Quando existia a ‘área escola’, nos anos noventa, muitas vezes os 
alunos faziam trabalhos de projetos sobre esse tema que contavam 
para a avaliação. Foi pena essa tentativa tímida de currículo transversal 
ter terminado, porque era uma maneira diferente de aprender mais 
holística e relacionada com o mundo real. 
No inicio do milénio a UNESCO tinha enunciado  seis grandes objetivos 
para a educação, os cinco primeiros eram sobretudo para assegurar 
o acesso à educação e o último o sexto apontava para um educação 
com qualidade onde os resultados da aprendizagem em numeracia, 
literacia e  capacidades para a vida  (life skills)  pudessem ser medidos. 

6. Improving all aspects of the quality of education and ensuring excellence 
of all so that recognized and measurable learning outcomes are achieved 
by all, especially in literacy, numeracy and essential life skills. (UNESCO, 
2014)

O que acabou por ser um paradoxo, porque sobretudo 
no que respeita as capacidades para a vida (life 
skills) é dificil de ser medido por testes  de tipo 
P.I.S.A.; que é uma das balizas internacionais para 
medir os resultados de aprendizagem dos sistemas 
educativos, e, que tem sido o modelo de avaliação 
para os países que nele se enquadram. Mas, vejamos 
do que trata exatamente a nível global, quando se fala 
de resultados de aprendizagem, de que forma essa 
aprendizagem é dimensionada:

A Figura 1 esquematiza as dimensões da 
aprendizagem definidas no documento da UNESCO: 
Toward Universal Learning: What Every Child Should 
Learn (UNESCO, 2014) 

Claro que qualquer tentativa, como esta, de seccionar  
e fragmentar as dimensões da aprendizagem  corre 
o risco de perder o sendo holístico da experiência 
de aprender. O conhecimento, as aptidões e as 
capacidades que necessitamos para a vida não se 
podem  dividir em gavetas, são permeáveis e apenas 
se podem explorar se forem vistas no seu todo.  No 

	
entanto é interessante notar como este esquema é tão diferente dos 
esquemas do século dezanove  sobre as dimensões da aprendizagem.  
Os documentos que referimos anteriormente, são de escala global. 
Apresentam apenas recomendações. Mas são extremamente úteis  
como bases de argumentação para construir uma educação mais 
realista e desenhar currículos relevantes para o presente e para o 
futuro, onde a educação seja ancorada na comunidade local (Figel, 
2008). É preciso que o estado reconheça a educação como fator chave 
no desenvolvimento económico do país e invista nele flexibilizando-o,  
encorajando os professores a desenvolver o seu papel profissional 
como agentes mediadores na construção  do futuro  e que as políticas 
educativas instalem medidas conducentes à criação de currículos 
relevantes para uma visão equilibrada do  amanhã.  
A educação pode, a longo prazo, fazer face a problemas graves do 
planeta, pode preparar os jovens para o desenvolvimento sustentável 



e harmonioso, pode ser o único caminho para preservar identidades, 
sistemas económicos e equilíbrios ecológicos. O grupo da World Arts 
Alliance apelava, em 2006, para novos e mais adequados paradigmas 
da educação que transmitam e transformem a cultura através da 
linguagem humanista das artes, que é baseada nos princípios da 
cooperação e não da competição. Nas atuais comunidades nómadas, 
multi-étnicas e multi-culturais  a estabilidade e a harmonia ocupam um 
lugar de destaque na agenda política. Daí, por exemplo, a importância 
da identidade cultural, da participação cívica, do desenvolvimento 
sustentável.

Sustentabilidade 
O conceito de Desenvolvimento Sustentável é, normalmente, definido 
como o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar 
que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório 
de desenvolvimento social e económico e de realização humana e 
cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos 
da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. O filósofo 
István Mészáros no seu discurso da Cimeira dos ‘Parlamentos Latino-
Americanos’ sobre a “dívida social e integração latino-americana”, em 
Caracas, 10-13/Julho/2001 chamava à atenção para o facto de que 
o desafio do desenvolvimento sustentável requer grandes mudanças 
sociais, políticas e económicas nomeadamente no nosso entendimento 
do que é a igualdade. Nas nossas sociedades a desigualdade material 
é alicerçada pelo modo como os indivíduos interiorizam o seu “papel 
na sociedade”, mais ou menos consensualmente resignando à sua 
categoria de subordinação aos que tomam decisões sobre as suas 
vidas. Esta atitude social sempre acompanhou as estruturas de 
desigualdade do capital, existindo uma interacção recíproca entre as 
estruturas materiais reprodutivas e a dimensão cultural, criando um 
círculo vicioso que prendeu a esmagadora maioria dos indivíduos a 
comportamentos de subordinação acrítica. Para caminharmos em 
direcção a um futuro sustentável necessitamos de trabalhar para 
uma cultura emancipadora. István Mészáros diz que numa alteração 
qualitativa para o futuro, o papel vital do processo cultural não pode 
ser subestimado. Pois não pode haver uma fuga ao círculo vicioso 
da desigualdade, a menos que desenvolvamos alguma espécie de 
interação numa direção emancipadora e crítica (István Mészáros, 2001). 

Parece-nos que para concretizarmos essa mudança, 
para que exista envolvimento de todos, necessitamos 
mais responsabilidade social e consciência do papel 
da humanidade no planeta. Isso só poderá  ser feito 
a longo prazo se  as comunidades, os poderes locais, 
regionais e nacionais se convencerem da importância 
da educação, tanto em contextos formais com 
não formais. Mas não de uma educação obsoleta 
fragmentada em disciplinas estanques, em horários 
compartimentados, em lobbies  de áreas do saber, em 
escolas rotineiras ou  eventos pontuais de instituições  
culturais. Necessitamos de um novo paradigma para 
a educação, de planos concertados entre lugares 
de aprendizagem, de novas formas de ensinar, 
aprender e avaliar que desenvolvam o pensamento 
crítico e independente, a imaginação, o sentido  de 
risco, a curiosidade pelo conhecimento, a  facilidade 
de comunicação em todas as áreas de expressão e 
conhecimento tendo em conta cada  as diversidades 
individuais e culturais.  

Educação com e pelas Artes
Neste contexto, as artes, a cultura e a educação 
artística têm um papel chave a desenvolver. Não 
se podem resumir a uma gaveta tal como no 
esquema da figura 1. São  essenciais nos eixos 
transversais da educação para a cidadania, a 
educação ambiental e educação para os valores. São 
também transdisciplinares quebrando as barreiras 
disciplinares sem perder a sua especificidade. 
As artes podem levar ao desenvolvimento de um 
enorme leque de qualidades criativas e capacidades 
críticas. As artes podem ser o centro do currículo 
e,  se não queremos que a educação artística seja 
marginalizada, é vital que os educadores artísticos 
compreendam o potencial a sua área e reestruturem 
as suas práticas em parte para servir estes fins. A 
educação artística pode ajudar os estudantes a ver 
melhor, a serem persistentes, ousados aprenderem 
com os erros, a fazer juízos críticos e a saber justiçar 

as suas opiniões (Hetland, L.; Winner, E. ;  Veneema, S.;  Sheridan, 
K.M.,  2007).  

Educação Artística: Criar Espaços Criativos e 
Estimulantes 
As escolas são instituições sociais que dão muito valor a um certo grau 
de conformismo.  A escola tende a para um ambiente feito de certezas 
e ‘seriedade’ onde o jogo não entra. Os horários rígidos  e os prazos 
de entrega de trabalhos não permitem habilidades para concentração 
e persistência. A escola dificilmente fomenta associações insólitas e 
ideias aparentemente desconexas, a vontade de explorar é cortada 
muito cedo por questões de calendarização ou de cumprimento 
de programas rígidos. Já para não falar na dificuldade em aceitar 
comportamentos inconformistas, ousados ou arriscados (Steers, 
2009). Na escola vive-se rotineiramente, joga-se pelo seguro, para 
os alunos terem bons resultados nos exames, porque a escola e a 
sociedade acreditam que ter resultados nos exames é um passaporte 
para o sucesso na vida futura. E os exames normalmente avaliam  
conhecimentos e capacidades que não são necessariamente 
importantes para um futuro sustentável.  A criatividade requer  um tipo 
de ‘espaço’ raro nas escolas dirigidas por objetivos que dificilmente 
poderão deixar entrar o acidental das descobertas não esperadas  que 
surgem ás vezes quando se procuram outras coisas completamente 
diferentes (Steers, 2009) . Existem outras preocupações igualmente 
importantes tanto para professores como para alunos por exemplo 
a construção de uma atmosfera forte de confiança mútua e suporte 
afetivo .  Confiança e afetos não são o forte das escolas geridas por 
regras e regulamentos  baseados na desconfiança e no medo. 
As aulas de artes por vezes quebram esses espaços rígidos . E no seu 
reduzido espaço dentro do currículo criam atmosferas diferentes, de 
confiança, estimulantes, questionadoras. 

Qual o papel da educação das artes para o 
desenvolvimento e um futuro sustentável?  
Tendo em conta as perspetivas de futuro enunciadas na ONU (UN, 
2014), onde os aspetos de inclusão social, de consciência ambiental  
e de necessidade de paz podemos perguntar-nos: Que tipo de 
educação das artes, pelas artes ou com as artes  pode criar situações 
de ensino e aprendizagem  nas quais se pode refletir sobre  realidades 
sócio culturais das comunidades locais e das comunidades globais, 
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onde se possam fazer observações profundas e criar uma consciência  
social  responsável em relação ao ambiente e à sociedade, em relação 
ao local e ao global? Será que a educação das artes cria essas 
situações? Como as cria? Como desenvolve esse tipo de reflexões? 
Como promove uma consciência crítica social? Como fomentar 
interações responsáveis, reflexão, diálogo, pensamento crítico e como 
pode ser um motor de transformação social? 

O Professor de Artes
O conhecimento é no contexto de situações de aprendizagem, 
situações essas que acontecem não só na escola mas nos mais 
variados sítios de vivência dos alunos. A tarefa dos professores 
não se pode resumir à transmissão de um determinado número de 
conhecimentos, técnicas e processos de fazer artísticos. Mais do que 
isso a aprendizagem necessita de professores que facilitem a reflexão 
crítica sobre os conhecimentos, sobre as interpretações possíveis 
e que promovam espírito de inquérito e pensamento independente. 
Aprender não se limita à questão ‘O que sabemos?’ mas engloba 
questões mais amplas como ‘ O que somos?’.  Através da educação 
artística tal questão não só é possível como é necessária. Através do 
fazer e do pensar sobre as artes nós alargamos o nosso pensamento 
sobre o mundo e sobre nós próprios. Em vez de procuramos dar a 
melhor interpretação pelo melhor perito de arte, seria bom fomentar 
o pensamento independente nos alunos ajudando-os a  desenvolver  
associações e conexões para construírem o seu conhecimento e o 
seus juízos de valor, ajudar a pensar sobre, a duvidar de discursos 
sociais implícitos nos textos curriculares (Steers, 2009). Enfim, 
os professores deveriam  ajudar os alunos a completarem as suas 
ferramentas interpretativas críticas para que eles possam por si 
encontrar os seus significados pessoais e sociais, comparando, 
combinando e desafiando as interpretações dos outros.  

Tais perguntas não se encontram nos currículos oficiais, pelo 
contrário. Elas são criadas por professores que constroem  currículos 
adequados  à comunidade e meio onde as escolas se integram.  Se 
nas artes pode parecer simples, na realidade não o é, pelo menos no 
que toca à educação visual profundamente enraizada  em tradições 
modernistas que impedem o debate crítico. Mas alguns professores 
conseguem. Esses professores têm uma dose de imaginação e de 
ousadia muito grande para poderem transformar as diretrizes oficiais 

em  currículos locais que de facto sejam importantes 
para os seus utilizadores.  São caminhantes na 
medida em que fazem da aprendizagem um percurso,  
uma viagem (Agra-Pardiñas, 2010). São  artistas,  
investigadores e professores empenhados na criação 
de circunstâncias capazes de gerar entendimentos 
através de processos de questionamento artístico e 
educacional.
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Belas-Artes)

1. Introdução
Este texto contribui com uma perspetiva alargada sobre os principais marcos da educação artística 
em Portugal, contextualizando o tema de modo abrangente desde o século XIX até aos dias de 
hoje. Contribui-se para reposicionar o ensino técnico como uma das vertentes mais significativas 
do ensino artístico, e também para melhor compreender o contexto etário da educação artística, 
quer especializada, quer indiferenciada, apontando as mudanças de abrangência etária entretanto 
ocorridas. Situam-se e delimitam-se quatro principais períodos, coincidindo o primeiro com o regime 
de monarquia constitucional, o segundo com a primeira república, o terceiro com o Estado Novo, 
e o quarto com a época contemporânea (pós 1974). Conclui-se colocando em discussão algumas 
tendências que têm ocupado as agendas públicas e políticas a nível global que fazem com que se 
possa hoje considerar que o ensino artístico é entendido como algo menos importante e sofrendo, 
de modo consistente com reduções de investimento, de carga horária, e de variedade curricular. 
Concretamente ir-se-á ver como, na escala global, são disseminados conceitos emergentes das 
técnicas de gestão mais recentes subordinando as políticas setoriais aos grandes desígnios 
de uma ideologia de produtividade que orienta os grandes blocos de países: a competitividade 
e o crescimento económico surgem ligados aos temas do empreendedorismo, do combate ao 
desemprego, da I & D (investigação & desenvolvimento) em contexto de estágio profissional. Nestes 
discursos inserem-se os programas de ação estabelecidos na forma de metas no quadro da União 
Europeia e da Organização de Estados Ibero Americanos, onde os objectivos no campo da Educação 

estão bem quantificados. 
Ir-se-á, primeiro, fazer um enquadramento da situação educativa em Portugal, apontando a 
sua particularidade histórica, onde se salienta uma elevada prevalência de analfabetismo até 
há poucos anos. O contexto de atraso deste aspecto do desenvolvimento humano no contexto 
europeu é associada factores sociais, culturais e políticos particulares, como o contexto religioso 
da contra-reforma, os períodos prolongados de instabilidade e, por fim, a ditadura prolongada. 

2. Sobre a educação formal até ao século XIX
A primeira educação regulamentada de que há registo é do tempo de D. Dinis. Com ele será 
fundada a primeira Universidade, sediada ora em Lisboa, ora em Coimbra, onde se ensinava 
Direito e Medicina, sendo a Teologia ensinada no Convento de S. Francisco em Lisboa, e também 
no de São Domingues (Sanches, 1922). No estrangeiro, as Universidades mais procuradas por 
portugueses, eram as de Bolonha, Florença e Paris, conforme as especialidades.
A época das luzes introduz desígnios práticos e a percepção da necessidade de formação 
de elites especializadas para terem sucesso na condução dos negócios públicos e privados, 
da edificação e planeamento das novas e exigentes edificações militares e as novas vias de 
comunicação (por exemplo, seguindo o exemplo de Colbert e a companhia / escola “Ponts et 
Chaussès”), no contexto conceptual moderno do Estado como metáfora de organismo - com 
órgãos, cabeça, e vias de comunicação. 
Em Portugal não se exprimia publicamente o lugar da educação artística, salvo nas modalidades 
tangenciais de artes aplicadas à formação dos engenheiros militares ou dos colégios de homens 
e das mulheres nobres (idealizados em separado, mas este último não concretizado; Sanches, 
1922), No texto programático e semi-clandestino editado em Paris por Ribeiro Sanches, em 
1759, que parece ter tido algum contributo para instituição do Colégio dos Nobres em 1761, 
refere-se entre muitos capítulos de grande erudição e de vasta compreensão histórica, a 



utilidade do ensino da “dança,” para os rapazes, a par com “todos os exercícios do corpo” como a 
“esgrima,” “montar a cavalo” e “nadar.” Isto para além de algumas formas de notação gráfica como 
a “geometria,” “trigonometria, secções cónicas, etc.” No caso das “meninas nobres e fidalgas”, a 
atenção é também dada ao “trabalho de mãos senhoril, que se emprega no risco, bordar, pintar e 
estofar” […]. Seleciono aqui os aspectos que podem ser mais próximos a uma educação artística 
formalizada. Ribeiro Sanches (1922), de modo geral, apresenta uma interpretação do que deveria 
ser o ensino iluminista pombalino contribuindo com uma perspectiva historicamente bem informada 
e muito crítica sobre a futura instituição de colégios de nobres, masculinos e femininos, assim 
como de academias militares e outras propostas de reformas da Universidade, separando o ensino 
eclesiástico do secular, assim como do ensino em geral. O texto de Ribeiro Sanches, médico, 
apresenta, apesar dos aspectos ao gosto da época, outros ainda mais ou menos enviesados pela 
sua profissão, ou por um radicalismo iluminista - a metáfora “ortopédica,” quando, por exemplo, 
desejava que nenhum professor das primeiras letras fosse vesgo, ou coxo, por exemplo, por receio 
da imitação). A relação do iluminismo com a natureza era no sentido da sua anotação e posterior 
correção. O paradigma localiza-se na relação com os referentes espaciais, ou naturais, na crítica ao 
“melhor dos mundos possíveis” apresentados pelo apoucado Dr. Pangloss, no “Cândido” de Voltaire.

3. Da Educação d’aprés nature ao Desenho 
Dos aspectos mais interessantes do documento de Ribeiro Sanches (1922), talvez encomendado e 
publicado apenas a 50 exemplares impressos em Paris, longe da inquisição – é que o autor propõe 
uma metodologia pedagógica transversal a todas as disciplinas para um ensino médio (“o ensino 
que deve preceder as Escolas Mayores”) que por ser versátil, importa conhecer nos seus princípios 
propostos:

De cinco modos ilustramos o nosso entendimento, o prymeiro he pela Observaçam, que he aquela 
percepção ou conhecimento das couzas que ocorrem na vida ordinária, ou estas couzas sejaõ intelectuais, 
ou sejam das pessoas, ou das coisas materiais, ou de nós mesmos.
O segundo he pela Liçam; pela qual ilustramos o nosso entendimento com que os nossos Mayores 
aprenderaõ e experimentáraõ, como se nos valêssemos das riquezas que ajuntáraõ nossos antepassados.
O terceyro, pelo Ensino dos Mestres de viva vóz, e naõ por postilas nem themas, explicando o que deve 
inculcar no ânimo dos discípulos, perguntando, orando, às vezes, e arguindo, não por sillogismos, mas em 
forma do dialogo.
O quarto pela Conversaçam, na qual aprendemos o que outros sabem: promovemos as forças do nosso 
entendimento, imitando sem nos apercebermos o judicioso, que ouvimos e que admiramos, e com agrado 
e amor da Sociedade transformamos o nosso entendimento, naquele com quem tratamos.
O quinto pela Meditaçam (…) (Sanches, 1922: 160-2)

Podemos sintetizar esta pedagogia na sequência “1. ‘Observação’ – 2. ‘Lição’ (mestres do passado) 
– 3. ‘Ensino’ (mestres de viva voz, com diálogos e perguntas) – 4. ‘Conversação’ – 5. ‘Meditação,’ 
anotando porém, a par com o gosto pelo método cartesiano, também alguma analogia com as 5 

fases do discurso na retórica clássica, tal como era conhecida de Cícero e Quintiliano.
A percepção da necessidade de discutir publicamente o ensino das artes pode ser cristalizada 
pela revolução liberal quando os ideais iluministas e o modelo francês de Academia é discutido. 
Almeida-Garrett, dramaturgo, escritor, poeta, político, fundador do Conservatório e do Teatro 
Nacional, já em 1829 criticara, tomando como referentes Rousseau e Madame de Genlis, o 
modo como se ensinam as crianças:

Não me porei a fazer caretas e rabiscos, a titulo de desenhar d’après nature, como Rousseau com  o 
seu Emílio; mas tampouco lhe heide dar estampas a copiar, que é o meio mais seguro de elle nunca 
saber nada senão copiar. Parece-me mau este segundo methodo, que é o commum, — e ridiculo o 
primeiro. Nada ha mais absurdo do que principiar o estudo do desenho, appresentando a uma criança o 
que chamam a estudos, » uma cara cortada com várias linhas e graduada em proporções geométricas, 
uma orelha igualmente, que é das coisas mais difficeis para desenhar ; — e dizer-lhe : « Copia isso.» 
[…]
Mas pegar n’um objecto natural ou artificial, seja qual for, e dizer-lhe simplesmente : 
«Desenha isso;» é mandar-lhe fazer garatujas de parede d’eschola, que, a não ser o pupillo outro 
extraordinário talento, e se não dar todo a isso, também de nada approveitarão. […]
Eu assento que o melhor methodo é appresentar ao mesmo tempo cópia e original, fazer observar a 
verdade de um e a fidelidade da outra, e o modo pelo qual se consegue fingir a natureza; e estou que 
este é o modo de andar mais depressa e mais seguro. 
Assim conseguirei que seja elle quem combine a arte com a natureza, e que copiando, ao mesmo 
tempo, do vivo e do pintado, simultaneamente apprenda uma pela outra, observando na cópia como 
por ella se imita o original, e no original como o imita a cópia (Almeida-Garrett, 1883: 232-33).

A discussão situa-se, uma vez mais, na relação com os referentes, que é um tema chave desde 
as academias iluministas: imitar ou corrigir a natureza? O paradigma educativo d’après nature, 
que é criticado por Almeida-Garrett seria precisamente o que seria seguido pelos alunos de 
11 anos de idade que começaram a frequentar as Academias de Belas-Artes de Lisboa e do 
Porto, fundadas por Passos Manuel a partir de 1836, nos seus cursos de Pintura, Escultura e 
Arquitetura. As crianças desenhavam a partir de litografias estereotipadas e desinteressantes, 
favorecendo-se a cópia fiel da própria gravura, que por sua vez reproduzia uma escultura ou 
uma pintura, tudo isto sem referentes reais. 
Só em 1859 seriam adquiridos para a Academia de Belas-Artes modelos em gesso de esculturas 
e começam, a custo, as primeiras aulas de modelo vivo. 
Pouco depois o ensino de jovens operários passa a coexistir na Academia de Belas-Artes, a partir 
de 1881, com cursos de artes aplicadas e industriais e curso de desenho para operários, cursos 
que irão desaparecer com o surgir das primeiras escolas industriais em 1901. 
O ensino técnico feminino surge só em 1886, com a “oficina de lavores femininos” (anexa à 
escola Marquês de Pombal). Dividia-se em costura (trabalhos de agulha) e pintura (aguarelas, 
guache, óleo). Existem registos no período subsequente da presença feminina em quase todas 
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as escolas (Fontes, 2015). 
Adiciona-se a esta formação enquadrada uma outra, invisível mas real, a dos numerosos Asilos para 
a “infância desvalida” (casas de abrigo e correção) que surgem após a proibição da mendicidade 
infantil, em 1835. A par com a preparação para criadas de servir e para ofícios operários, são 
ministrados alguns princípios de desenho ou de música, a bem como alguns ofícios mais ou menos 
oficinais / artísticos, como rendeiras, alfaiates, encadernadores, ou pintores de faiança, sempre 
consoante a iniciativa dos seus promotores, particulares ou associações cívicas. 
No que respeita ao ensino especial, já em 1823, anota-se a primeira escola para deficientes surdos-
mudos, por D. João VI, com professores vindos da Suécia, ensinando desenho e artes mecânicas, 
vindo a escola a ser integrada em 1834 na Casa Pia. Outras escolas surgiriam, como por exemplo 
o Asilo dos Cegos no Convento dos Cardais (Fontes, 2015).
O ensino de desenho surge também associado às necessidades da indústria, que então empregava 
crianças de dez anos − podendo mesmo chegar-se aos 7 ou 6 anos de idade. Pode ser exemplo 
deste ensino enquadrado pela oportunidade o pedido de autorização da empresa de Caminhos de 
Ferro do Sul e Sueste para abrir uma Escola de Desenho, pedido dirigido ao Ministério das Obras 
Públicas, em 1883:

Existe actualmente, ao serviço das oficinas nestes caminhos de ferro um desenhador, por nome Francisco 
Pindaro da Silva Diniz, que de si tem dado incontestáveis provas de assídua e inteligente aplicação, 
não só nas coisas próprias do seu mister, como  procurando mesmo com ardente empenho estudar o 
funcionamento dos variados mecanismos e o modo de obter os seus produtos. Este empregado , conscio 
da grande vantagem que resultaria para o desenvolvimento técnico do operariado das referidas oficinas 
da iniciação de uma escola de desenho, propõe-se a dirigi-la, para o que não lhe faltam conhecimentos 
especiais, nem boa vontade (Bernardim Machado, apud Fontes, 2015). 

Este exemplo ilustra bem como a motivação para a formação artística se caracteriza, na sua 
larga maioria, como sobretudo utilitária, ligado às necessidades técnicas das novas fábricas ou 
das associações comerciais das cidades e às premências circunstanciais, e sobretudo é de notar 
que coexiste com o trabalho: aprende-se dentro da fábrica, sem normalização de métodos e com 
resultados muito informais. 
Os professores do ensino técnico e da instrução pública neste período dividem-se entre mestres 
(aulas práticas) e o professor, das aulas teóricas, sendo a diferença de estatuto enorme. Já deste 
tempo são empregues as expressões de professor “efectivo” e “contratado” sendo habilitação 
mínima, a partir de 1888, o curso dos institutos industriais, comerciais ou dos liceus (Fontes, 2015b):

A admissão ao tirocinio envolvia, não apenas a obrigação de reger a disciplina a que respeitava o tirocinio, 
mas a de desempenhar os restantes serviços inerentes ao cargo de professor, como o de apresentar  “o 
programa da sua orientação pedagógica no ensino das disciplinas”. O tirocinio tinha a duração de dois 
anos, findo os quais o candidato deveria apresentar um relatório minucioso do seu serviço. Para ascender 
á categoria de efectivo, deveria ainda para além de obter boas notas, recolher igualmente informações 

favoráveis do director da escola. 

A adicionar a estas provas poderiam acrescentar-se trabalhos práticos de modelação de barro 
ou outras provas experimentais. Não há componentes pedagógicas na preparação destes 
professores.

4. República de 1910
O período da primeira república, a seguir a 1910 e até à ditadura de 1926, caracterizou-se por 
bastante instabilidade política e financeira além da complicada participação do país na Grande 
Guerra, tanto na Europa como em África. Na educação houve lugar para importantes alterações 
como a abertura de novas universidades em Lisboa e Porto, logo em 1911, e assim terminando 
o monopólio muito auto referente da Universidade de Coimbra. É também ocasião para a 
experiência pedagógica inovadora, a “Escola Nova”, colocada em prática na Escola Oficina nº 
1, na Graça, em Lisboa (assim como a revista Educação Social, publicada de janeiro 1924 a 
Outubro de 1927). Com o regime de co-educação (não separação de rapazes e de meninas), 
as salas de aula são aí substituídas por oficinas, laboratórios, gabinetes de trabalho e cozinhas, 
acabando o estrado e as carteiras. Há trabalhos práticos, manuais, para todos os alunos todos 
os dias. A aquisição de conhecimentos é feita a partir da observação, colocando a experiência 
antes da teoria e permitindo o contacto com as experiências profissionais de várias profissões 
em opção. O aluno era incentivado a participar e argumentar (Sebastião & Seabra, 1991). 
Neste período da primeira república, sucedem-se outras reformas, que se debruçam sobre o 
ensino e os ideais da instrução pública. 
As Academias de Belas-Artes passam a Escolas de Belas-Artes, aí leccionando-se o Curso 
Preparatório para os Cursos Especiais (equivalente ao 5 e 6º ano de escolaridade); o Curso de 
Arquitectura Civil; o Curso de Escultura; o Curso de Pintura e o Curso de Gravura Artística. 



As 12 escolas de Desenho Industrial passam a designar-se Escolas de Artes e Ofícios. Em 1920 
são já cerca de 20 estas escolas. As disciplinas de pendor artístico que se encontram nos liceus 
e escolas técnicas são designadas de Trabalhos Oficinais, Desenho Geral; Desenho Especializado 
(aplicado à mecânica, marcenaria e construção civil).
O Conservatório Nacional de Lisboa, antes fundado por Almeida-Garrett, dividia-se em Música e em 
Teatro (onde se inserirá o ensino da dança e da cenografia). O Conservatório de Música do Porto 
é criado e mantido pela Câmara Municipal, até à integração no Ministério da educação em 1970.
Em 1930 as Escolas de Artes e Ofícios passam a designar-se Escolas Industriais.
A formação de professores de Desenho das Escolas de Artes e Ofícios, Escolas Industriais, e Escolas 
Preparatórias e de Arte Aplicada faz-se com a instituição da Escola Normal para o Ensino de Desenho. 
O curso da Escola Normal era dividido em duas vertentes: 
•	 Desenho	Rigoroso;
•	 Desenho	Livre.	
O curso de Desenho Rigoroso permitia duas especialidades: 
•	 Desenho	de	Máquinas;
•	 Desenho	de	Construção	Civil.	
Para frequentar Desenho de Máquinas exigia-se como habilitação de acesso o Curso Geral de uma 
Escola Superior de Engenharia, como o Instituto Superior Técnico.
Para frequentar Desenho de Construção Civil exigia-se como habilitação o Curso de Arquitectura de 
uma Escola de Belas-Artes. 
A outra vertente, de Desenho Livre, preparava professores de desenho elementar, desenho 
decorativo, modelação e pintura, e exigia-se como habilitação de acesso o curso de Pintura ou 
Escultura de uma Escola de Belas-Artes. 
As aulas teóricas da Escola Normal para o Ensino do Desenho decorriam na Escola Industrial 
Marquês de Pombal, e os trabalhos práticos, na Escola Afonso Domingues, em Lisboa.

5. Um analfabetismo estrutural

 

Figura 1. Taxa de analfabetismo em Portugal continental, entre 1900 e 2011. Fonte: Portugal, 
Instituto Nacional de Estatística (2015).

Em Portugal, a alfabetização foi muito tardia e o país observava, no período posterior à segunda 
guerra mundial, uma taxa de analfabetismo superior a 50% (Figura 1). O contexto educativo 
português é singular no espaço europeu. A estabilidade proporcionada pelo regime de ditadura, 
após o golpe de 1926, não foi aproveitada para assumir alfabetização como prioridade, o que 
acentuou um contexto de atraso sem paralelo em toda a Europa. 
A título de exemplo, os artigos 42 e 43 da constituição do Estado Novo de 1933, estabelecem 
que:
Art.42º – A educação e instrução são obrigatórios e pertencem à família e aos estabelecimentos 
oficiais e particulares em cooperação com ela.
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Em pleno século XX o regime do Estado Novo move-se devagar para inverter uma textura 
europeia muito assimétrica e enraizada em antigas diferenças culturais e religiosas, dividindo a 
Europa entre as áreas protestantes, que incentivaram a leitura directa da Bíblia desde o século 
XVI (Lutero e sola scriptura, uma das quinque solae), e as áreas restantes do sul da Europa, fiéis 
a Roma. Nestas, a Contra-Reforma e o passado extenso da Inquisição contribuirá boa medida 
para o caso extremo da iliteracia verificada em Portugal: possuir uma Bíblia impressa poderia ser 
sinal de heresia (protestante), para os familiares do Santo Ofício. 
No Estado Novo observam-se alguns retrocessos educativos, como a eliminação da co-
educação, a instauração do livro único com conteúdos doutrinários e propagandísticos, a redução 
da escolaridade obrigatória de cinco para três anos, a implantação de actividades militaristas 
e doutrinárias obrigatórias como a Mocidade Portuguesa visando “a formação do carácter, a 
cultura do espírito e a devoção ao serviço social, no amor de Deus, da Pátria e da Família,” assim 
como a “Obra das mães pela educação nacional”. 

Art.43.º, § 1º - O ensino primário elementar é obrigatório, podendo fazer-se no lar doméstico, em escolas 
particulares, ou em escolas oficiais (Constituição Política da República Portuguesa, 1933: 5)

Assim, segundo a nova constituição, podem até ser dispensadas as escolas (!) em benefício do 
lar doméstico e fica implícito que o conceito de educação se parece reduzir a saber ler, escrever 
e contar – como aliás era há muito observado na realidade rural, difícil e vivida anteriormente. A 
taxa de analfabetismo em 1940 é comparável à taxa de analfabetismo verificada na França da 
Revolução de 1789, assim como à verificada no resto da Europa central na mesma época. Em 
termos cumulativos, observa-se, em 1940, no que respeita ao analfabetismo, um atraso de 150 
anos, no período das maiores mudanças sociais, económicas e políticas da Europa e do mundo. 
Portugal é um caso singular, mesmo em comparação com os restantes países a sul da Europa 
(Figura 2). 

Figura 2: Áreas da Europa que atingiram os 50 por cento de 
alfabetização masculina, desde 1700. Adaptado de Houston (2001). 



 

Figura 3. Comparação da taxa de analfabetismo, desde 1900, em Portugal, Espanha, França, Bélgica, 
Finlândia, Brasil e Estados Unidos da América. Fontes: UNESCO (1953); Roser (2015) Vilanova Ribas 
& Moreno Julià (1992: 167).

Como enquadramento ideológico o Estado Novo entrelaça na educação e na propaganda os 
seus fundamentos. Em 1938, quando se comemoram dez anos de regime, são distribuídos 
como material didáctico obrigatório, às escolas primárias, sete grandes cartazes impressos a 
cores com o título geral “A Lição de Salazar” (Remédio, 2012). Um deles sintetiza bem o viés 
ideológico adoptado pelo regime (Figura 4) através da fórmula “Deus, Pátria, Família.” Os cartazes 
servem de base à lição do dia, nas quatro classes, e passariam a fazer parte da decoração das 
salas de aula. A sua observância é vigiada pelas inspeções escolares (Carneiro & Afonso, 2014). 

Figura 4. A Lição de Salazar: Deus, Pátria, Família; a trilogia da educação nacional. Um dos 7 
cartazes comemorativos dos 10 anos de ditadura, em 1938, distribuídos às escolas primárias 
como material didáctico obrigatório. Fonte: REMÉDIO (2012).

No regime de ditadura de Salazar só os alfabetizados podem votar, o que não favorece a vontade 
política para contrariar o analfabetismo. O Estado Novo revia-se na estabilidade conservadora de 
um país ruralizado e subdesenvolvido que desprezava a industrialização e o consumo. 
Por outro lado, a maior interligação e exigência na divulgação de estatísticas e programas de 
ajuda internacionais proporcionadas pelos novos fóruns surgidos no pós-guerra, vão colocar 
uma renovada ênfase na melhoria dos índices de desenvolvimento humano. No contexto da 
Guerra Fria, Portugal só consegue integrar a ONU em 14 de dezembro de 1955 (a URSS vetara 
até aí todas as tentativas) e integra a UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) a partir de 1965, sendo aliás a participação descontinuada entre 1972 e 1974 
(UNESCO, 2015). 
Em 1952 é anunciado o Plano de Educação Popular para combater o analfabetismo adulto, mas 
com poucos resultados. Portugal chega aos anos de 1960 com a taxa de analfabetismo ainda 
nos 35%. Com o enquadramento na OCDE, em 1955, o país insere-se nos planos de auxílio 
internacional, com o “Projeto Regional do Mediterrâneo.” 
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Assim, devagar, em 1956 a escolaridade obrigatória passa para 4 anos, mas só para os rapazes 
(para as raparigas sê-lo-á só em 1960). 
O art.º 1.º, nº 2, da Carta das Nações Unidas (reforçado no art. 55) consagra como um dos seus 
objetivos o princípio de “autodeterminação dos povos,” (Charter of the United Nations, 2015) o que 
sugere claramente o fim dos regimes coloniais no contexto da nova ordem mundial ditada pelas 
duas novas potências vencedoras. Os esforços diplomáticos na justificação dos territórios coloniais 
são cada vez mais exigentes para argumentar as “especificidades orgânicas” do regime, apoiadas 
num cada vez mais isolado argumentário histórico-jurídico. 
Salazar orienta a sua política internacional por uma obstinação conservadora, afirmando que 
“portugueses europeus e africanos, combatemos, sem espectáculo e sem alianças, orgulhosamente 
sós” (Salazar, 1967). Fala-se de modo bem sintetizado, nesse discurso, de política colonial, de baixos 
padrões de democraticidade, e assume-se a força militar, o regime ditatorial e o isolacionismo. Ao 
mesmo tempo a ONU, em sede da UNESCO, começa a fazer as primeiras conferências para erradicar 
o analfabetismo a nível mundial como decorre do artº 26 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948 (United Nations Human Rights, 2015), com a fundação da UNESCO em 1947 
e a promoção de grandes conferências internacionais como a Second International Conference on 
Adult Education, Montreal, Canadá, em 1960. No World Conference of Ministers of Education on the 
Eradication of Illiteracy (em Teerão, 1965) salientou-se pela primeira vez claramente a relação entre 
literacia e o desenvolvimento (UNESCO, 1965) estabelecendo uma agenda mundial que interligou as 
grandes agências mundiais como a OMS, FAO, OIT e World Food Program. Aponta-se, entre outras 
coisas:

Em vez de um fim em si mesmo, a literacia deve ser encarada como a via de preparar o homem para 
um papel social, civico e económico que vai muito para além dos limites da alfabetização rudimentar que 
consista meramente no ensinar a ler e a escrever (UNESCO, 1965: §1.2).

Nesta conferência UNESCO Portugal ainda não era membro, e nela não participou, nem sequer 
como observador, embora aderisse logo a seguir. 

6. Educação artística e sociedade civil
Entretanto em 1957 surgira a reforma das Escolas Superiores de Belas Artes (Lisboa e Porto) onde o 
acesso se mantém no 9º ano de escolaridade (“quinto ano dos liceus”) para os cursos de Escultura 
/ Pintura e no 11º ano de escolaridade para Arquitectura. Na sociedade civil funda-se a Associação 
Portuguesa de Educação pela Arte com um ciclo de palestras (João dos Santos, Calvet de Magalhães, 
Alice Gomes, Mário Chicó, J. Freitas Branco, António Pedro, Adriano Gusmão, Cecília Menano).
Ao mesmo tempo a Fundação Gulbenkian aprofunda o seu papel na educação não formal, através das 
bibliotecas itinerantes, do museu e do Centro de Investigação Pedagógica (Rui Grácio, Arquimedes 
Santos, Benard da Costa). Em 1966 a escolaridade obrigatória é de 6 anos para os rapazes. 

7. Reforma Veiga Simão
Em 1971, já após a morte de Salazar, na primavera marcelista, Veiga Simão, ministro da 
educação, estabelece as Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior, lançando as bases de 
uma rede universitária descentralizada. Em 1973 Veiga Simão lança uma profunda reforma do 
sistema educativo, com novas escolas de maior proximidade e melhor equipadas. O “Canto 
Coral” e o “Desenho” dão lugar a “Educação Musical” e “Educação Visual,” com a participação 
nos novos curricula de pedagogos muito qualificados, como Betâmio de Almeida.
O regime do Estado Novo foi bastante duradouro e, se não fosse interrompido pela Revolução 
dos Cravos de 1974, preparar-se-ia para completar 50 anos, dos quais mais de uma década 
travando guerras coloniais em diversos teatros de operações (Angola, Guiné, Moçambique, 
Timor). 

8. Normalização democrática
Em 1975 a nova constituição da república portuguesa, no âmbito dos direitos, liberdades e 
garantias pessoais, no seu artigo 43, estabelece uma educação isenta de directrizes “filosóficas, 
estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.” A normalização do regime democrático é 
conseguida em 1976 através de eleições livres e pluripartidárias. Em 1977 as Escolas Superiores 
de Educação são estabelecidas em vez das Escolas Normais de Educadores de Infância e 
das Escolas do Magistério Primário. Prosseguem outras reformas como a introdução do ano 
propedêutico, ou o 12º ano de escolaridade (1977-80). Em 1979 a Comissão Madalena Azeredo 
Perdigão reúne representantes da arte, dança, música, teatro, cinema no “Relatório Preliminar 
do Plano Nacional de Educação Artística do Ministério da Educação de Portugal” estruturado em 
“1.A educação pela Arte; 2. a educação para a Arte e 3. Outros meios de Educação Artística.” 
Em 1983 reestrutura-se o ensino da música, da dança, do teatro e do cinema nas modalidades 
gerais dos ensinos básico, secundário e superior (originando neste último as escolas superiores 



de música, dança, teatro e cinema). São implantados os cursos profissionais (10º, 11º e 12º anos de 
escolaridade). No ano seguinte a OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico) 
divulga o “Exame da política educativa portuguesa.” Teresa Ricou instala o espaço Chapitô, na Costa 
do Castelo, em Lisboa, mobilizando um novo tipo de educação artística, as artes de rua e circenses, 
e intervindo na reintegração pelas artes, num projeto que se mantém pioneiro em Portugal.

9. União Europeia, a globalização e a comparabilidade
Em 1986 Portugal adere à Comunidade Económica Europeia (hoje União Europeia) ao mesmo tempo 
que a Espanha, e após a Grécia. No campo da educação é publicada a Lei de Bases do Sistema 
Educativo, documento estruturante. O Ensino obrigatório é alargado até ao 9º ano e a educação pré-
escolar é consignada politicamente, depois de quase 70 anos de abandono. Em1990 publica-se a 
lei da educação artística (Decreto-Lei 344/90) descrevendo as modalidades “música, dança, teatro, 
cinema e audiovisual e artes plásticas” no ensino obrigatório. O diploma estabelece a educação 
artística vocacional entre o 5º e o 12º ano de escolaridade (2 e 3º ciclos e no ensino secundário) 
em escolas especializadas, e determina, no ensino geral, a o tipo de formação de professores (não 
especializados até ao 4º ano de escolaridade).
Durante a segunda metade dos anos 90 há lugar a um processo participado de reformulação 
curricular (Portugal, Ministério da Educação, 1996) que se conclui em 2001-02 com reorganização 
curricular do 1º, 2º ciclo, e do 3º ciclo (os primeiros 12 anos de escolaridade). A disciplina de 
Desenho, no 10º, 11º e 12º anos, de cunho vincadamente artístico, é uma das disciplinas que agora 
conduzem ao exame nacional no final do 12º ano, contribuindo para a seriação de candidaturas ao 
ensino superior.
Assinala-se a 1ª Conferência Mundial de Educação Artística, decorre em Lisboa, em 2006, com 
1.200 participantes de 97 países membros da UNESCO. 
Em 2008 verificou-se a concretização da reforma de Bolonha (Comissão Europeia, 2015), que, 
reduziu a graduação para 3 anos, articulados em semestres e sistemas de créditos ECTS (European 
Credit Transfer System) equivalendo a licenciatura a 180 ECTS. A mesma reforma torna depois o 
mestrado (2 anos, 120 ECTS) um complemento formativo habitual (quando antes era percebido 
como excepcional). Em 2011 o ensino obrigatório é alargado até ao 12º ano, ou 18 anos de idade.
A dinâmica da participação de Portugal em fóruns internacionais (OCDE, EU, Estados Ibero-
Americanos) estende a sua influência pela vontade de aferir resultados de literacia em termos de 
competências quantificáveis. Assim em 2009 são estabelecidos indicadores de qualidade: exames 
nacionais de aferição de Português e Matemática no 4º, 6º e 9º anos; taxas de repetência; taxas de 
abandono. São estipuladas “Metas de aprendizagem”, definidas quantitativamente como referenciais 
a atingir pelos alunos e escolas em cada ciclo e nas duas áreas disciplinares. Os resultados escolares 
começam a tabular-se e os progressos são disputados entre as disciplinas indicadoras (Português e 
Matemática). Estas disciplinas são duas das três disciplinas objeto de comparabilidade nos testes / 
relatórios PISA (Programme for International Student Assessment) promovidos no quadro da OCDE, 
sendo Ciências a terceira disciplina. Os testes PISA, em vez de incidirem sobre um determinado ano 
curricular, abrangem alunos entre os 15 anos e três meses de idade e os 16 anos e dois meses de 

idade, onde quer que estejam posicionados em termos de ano de escolaridade. Os testes são 
realizados em amostras de escolas aleatórias. Foram feitos testes PISA em 2000, 2003, 2006, 
2009 e 2012, prevendo-se a continuação da série a ritmo trienal (OECD, 2015). 
No PISA 2012 participaram 65 países e territórios. Os resultados de 2012 apresentam uma 
média de todos os países participantes, notando-se uma prevalência nos primeiros lugares de 
territórios asiáticos e quase 100% urbanos (por ordem: Xangai, Singapura, Hong-Kong, Taipei, 
Coreia do Sul, Macau, Japão, Liechtenstein, Suíça, Holanda…).

Conclusão
Observa-se que a política educativa, nos diversos fóruns e centros de decisão, se centra hoje 
em “metas,” onde se privilegiam os dados quantificáveis em pontuações ou testes. As disciplinas 
alvo das maiores preocupações são sobretudo as STEM (Science, Technology, Engineering 
and Math), dentro de uma lógica de quantificação, competitividade, eficiência, rentabilidade, 
comparabilidade, onde depois se irão tomar decisões políticas e curriculares para o cumprimento 
das metas e dos investimentos apoiados em interpretações directas sobre a empregabilidade, 
competitividade e tendo como pano de fundo a economia global. O contexto é de quantificação 
de competências, procurar maximizar resultados, e nestas competências não se vislumbra o 
lugar da educação artística. 
A educação artística não existe desde sempre e o investimento na sua continuidade está 
ameaçado pelos consensos da economia global.
Em 2000, o Conselho Europeu aprovou a Agenda de Lisboa que estabeleceu como objetivo 
estratégico que a “economia europeia seria convertida na “Economia mais competitiva do 
mundo.” A agenda baseava-se na sociedade do conhecimento e de informação, privilegiando 
a investigação e desenvolvimento, em conjunto com reformas estruturais que favoreçam a 
competitividade e inovação, ao mesmo tempo que se pretende combater a exclusão social, a 
inovação, e um elevado crescimento económico (European Comission, 2010). Neste prisma, 
o Conselho de Ministros da Educação, em conjunto com a Comissão Europeia, no Conselho 
Europeu de Barcelona em 2002, aprovou um plano específico para a educação no que respeita 
à Agenda de Lisboa (Programa de trabalho sobre o seguimento dos objectivos dos sistemas de 
educação e de formação na Europa). As medidas centravam-se nas tecnologias de informação, 
na formação de professores, em “motivar mais jovens a optar por estudos e carreiras no domínio 
da matemática, das ciências e da tecnologia.” Figurava ainda a formação ao longo da vida, o 
aumento dos estágios profissionais e o empreendedorismo (EUROPA, 2006). O relatório final 
sobre a Agenda de Lisboa, que disserta sobre o que foi conseguido e as lições aprendidas, é 
um interessante documento onde se observa que a política gizada em torno da competitividade 
falhou totalmente, como se comprova pela  crise de 2008-15 (Comissão Europeia, 2010).
Os objetivos da Agenda de Lisboa estavam na sua origem despidos de uma componente 
humanista, tomavam o futuro da educação como uma formatação tecnológica aplicada a uma 
certificação internacional e assente numa virtuosa competição da mão da obra especializada 
à escala europeia, através da mobilidade e do conhecimento de mais línguas estrangeiras. Há 
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uma ideologia em torno da competitividade em si mesma que redunda em ausência de políticas ou 
de verdadeiros desígnios partilhados, que valorizem de facto a Europa. António Nóvoa (2013: 112) 
comenta: “Podemos dizer que ‘o desafio dos dados e da comparabilidade’ – para citar as palavras 
de The European Report on the Quality of School Education (2000) – estabelece uma política sem a 
formular especificamente.”
O documento elaborado no rescaldo do falhanço generalizado da Agenda de Lisboa, a Estratégia 
Europa 2020, acentuou ainda mais o seu horizonte: é um “programa a dez anos de emprego e 
crescimento” focado em “cinco metas mensuráveis para a EU em 2020 que irão guiar o processo e 
ser traduzidos em objetivos nacionais: pelo emprego; pela investigação e inovação; pelas alterações 
climáticas e energia; pela educação; e pelo combate à pobreza” (European Comission, 2015). No 
que respeita à educação, as medidas focam-se nos indicadores PISA, tais como competências de 
leitura, abandono escolar, formação para a empregabilidade, empreendedorismo, ligações entre a 
educação e a indústria, a que se acrescentam o aumento do investimento em I & D, e o mercado da 
sociedade digital e da internet de alta velocidade. Cada estado membro deverá:

To ensure a sufficient supply of science, maths and engineering graduates and to focus school curricula on 
creativity, innovation, and entrepreneurship; (European Comission, 2015: 13)

A criatividade surge ancorada no empreendedorismo e na inovação. As escolas deverão formar 
mais licenciados em matemática, engenharia e ciências e articular a sua orgânica com a indústria, 
ou o auto-emprego. A estratégia 2020 limpou do seu horizonte a identidade europeia, a cultura, o 
requinte, a beleza, o luxo, o design, a arte, e o valor acrescentado do seu património único. As suas 
escolas empurram a educação artística para menos horas lectivas, menos disciplinas artísticas, 
menos professores. Os horários da educação artística deslocam-se para as atividades extra-
curriculares, optativas, com a justificação da entrada no curriculum das tecnologias de informação, 
do empreendedorismo, ou ainda pelas causas maiores dos indicadores quantificados: a leitura, a 
matemática e as ciências.
Este parece ser o campo do desafio renovado da educação artística: é mais difícil trazer a arte para 
a sala de aula, pois a arte não é uma saída profissional, não contribui para índices de desempenho 
mensuráveis. 
Mas o campo da arte é do sustentabilidade, antes de todos os outros, é o da inclusividade, antes 
de todos os outros, é o do património e da riqueza, não a imediata, mas a de amanhã, a que não se 
gasta, não se consome, que fica para sempre. 
A educação artística descobre-se hoje no final das prioridades políticas, orçamentais, temporais: e 
exige dos educadores a sua percepção renovada, reinventada, interventiva, activa, consequente e 
inclusiva, dentro dos novos contextos da comunicação instantânea e da sustentabilidade.  
Recordo agora, a propósito, aquelas reflexões iluministas por Ribeiro Sanches sobre o que deverá 
ser reformado na educação, reflexões que foram revistadas ao início deste texto, em particular o 
ponto em que o autor reflete sobre as causas da decadência da Espanha do Século XVII:

Que a Cauza da decadência daquela monarchia foi que o valor e a força não fora conduzida nem 
ajudada pela sciencia, nem pela arte; (Sanches, 1922: 176)

Estranha actualidade. Vive-se em época de reduzido humanismo e grande ênfase no consumo, 
na produtividade tantas vezes em verdadeiro dumping global, na eficiência tecnológica. 
Há uma nova ignorância que respeita à arte, fomentada pela pressão da mensurabilidade e 
da comparabilidade. Isto faz ressurgir a educação artística como uma nova urgência a ser 
reaprendida, pois pertence a uma linguagem muito diferente da dos resultados trimestrais: é 
preciso continuar a pensar, a criar, a imaginar Portugal, e a Europa, como locais de identidade e 
de construção simbólica patrimonial continuada, assente na sua continuada educação e prática 
artística.

Referências bibliográficas
ALMEIDA-GARRETT, Visconde de. Da educação : cartas dirigidas a uma senhora illustre, 
encarregada da instituição de uma joven princeza. Porto: Ernesto Chadron, 3ªa edição, 1883 [1829]. 
[Consult. 2015-05-08] Disponível em https://archive.org/stream/daeducaocart00alme#page/
n5/mode/2up

CANDEIAS, António et al. Alfabetização e Escola em Portugal nos Séculos XIX e XX. Os Censos e 
as Estatísticas, Fund. C. Gulbenkian, 2007.

CARNEIRO, A. Henriques & AFONSO, Serafim Amaro. A inspecção do ensino em Portugal : na 
vigência do Estado Novo. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2014 ISBN: 978-972-31-
1512-3



CHARTER OF THE UNITED NATIONS, 2015 [Consult. 2015-05-08] Disponível em http://www.un.org/
en/documents/charter/

COMISSÃO EUROPEIA. Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão: Documento de avaliação 
da Estratégia de Lisboa, 2010. [Consult. 2015-05-08] Disponível em http://ec.europa.eu/archives/
growthandjobs_2009/pdf/lisbon_strategy_evaluation_pt.pdf

COMISSÃO EUROPEIA. O Processo de Bolonha e o Espaço Europeu do Ensino Superior, 2015  
[Consult. 20150420] Disponível em URL: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/
bologna-process_pt.htm

CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA REPÚBLICA PORTUGUESA. Lisboa, Imprensa Nacional, 1933.

EUROPA. Programa de trabalho sobre o seguimento dos objectivos dos sistemas de educação e 
de formação na Europa, 2006. [Consult. 2015-05-08] Disponível em http://europa.eu/legislation_
summaries/education_training_youth/general_framework/c11086_pt.htm

EUROPEAN COMISSION. Lisbon Strategy for Growth, 2010.  [Consult. 2015-05-08] Disponível em 
http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/ 

EUROPEAN COMISSION. Europe 2020. 2015 [Consult. 2015-05-08] Disponível em http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

FONTES, Carlos. Navegando na educação: História da Formação Profissional e da Educação em 
Portugal: Formação de Professores do Ensino Técnico, 2015a. [Consult. 2015-05-08] Disponível em 
http://educar.no.sapo.pt/histFormProf87.htm

FONTES, Carlos. Navegando na educação: História da Formação Profissional e da Educação em 
Portugal: Formação de Professores do Ensino Técnico. 2015b. [Consult. 2015-05-08] Disponível em 
http://educar.no.sapo.pt/histFormProf97.htm

HOUSTON, R. “Literacy.” In Peter Stearns (Ed.), Encyclopedia of European 
Social History. Vol. 5, pp. 391-406. Detroit: Charles Scribner’s Sons, 2001.  
[Consult. 2015-05-08] Disponível em http://find.galegroup.com/gic/infomark.



16

Uma breve sinopse sobre  o ensino da arte e dos ofícios em Portugal 
até à reforma curricular de 1990

Augusta Gaspar

A escola tem vivido de palavras e fantasias,
 da imaginação dos que se arvoram
 em seus amigos e mentores,
 ou da esperteza e velhacaria dos que a exploram
 no sentido dos seus interesses próprios ou de classe.
- Álvaro V. Lemos 

Do ensino da arte e dos ofícios em Portugal
Tal como no mundo ocidental, as artes e ofícios, em Portugal, no período referente à idade média, 
eram ensinadas em Guildas, corporações de ofício, associações de artesãos do mesmo ramo, 
que visavam garantir os interesses da classe e a regulamentação profissional, nomeadamente na 
certificação dos produtos e na classificação dos profissionais em classes hierárquicas: o mestre, o 
jornaleiro e o aprendiz (Núcleo de Estágio de História, 2006/07).

Até meados do século XVIII, a educação esteve nas mãos dos Jesuítas que formaram a única rede 
escolar estável no país. O ensino era gratuito e aberto a todas as classes sociais (Gonçalves, s/d). 
Segundo Foucault (2004, p.125), nos colégios Jesuítas as classes podiam ter até duzentos ou 
trezentos alunos que eram divididos em grupos de dez:
 
Cada um desses grupos, com um decurião, era colocado num campo, o romano ou o cartaginês, a cada 

decúria correspondia uma decúria adversa. A forma geral era a da guerra e da rivalidade, o trabalho, 
o aprendizado, a classificação eram feitos sob a forma justa, pela defrontação dos dois exércitos… 
(Foucault, 2004, p. 125).

Diogo Inácio de Pina Manique criou em 1780 a Casa Pia do Castelo, hoje Casa Pia de Lisboa, 
influenciado pela obra de Pestalozzi, “acolhia a mocidade indigente”, e desenvolvia o projeto 
para lhes proporcionar formação integral:

A todos ensinava a arte de saber estar, (…) sentirem-se úteis (…) proporcionando-lhes a 
manufacturação da tecelagem, da fiação, e muitos outros ofícios necessários à sociedade de então 
(Navarro e Lima, 2000. p.17).

Pina Manique, procurava a valorização industrial destes produtos e procurava responder às 
necessidades da sociedade de então, dando a elaborar aos seus discípulos produtos que 
podiam se comercializados. A produção da academia não chegava para satisfazer o consumo, 
por conseguinte, elaborou um programa que consistia na recolha de órfãos das Beiras, que eram 
levados para a instituição. Uma vez lá, a instituição proporcionava-lhes o ensino da produção 
têxtil, casava-os e, com um dote para a noiva, devolvia-os à sua região de origem com um diploma 
de mestre, casa, tear e matéria-prima para poderem trabalhar. O resultado do seu trabalho era 
depois recolhido e comercializado pelo estabelecimento. Para aperfeiçoar a indústria de sedas, 
vieram máquinas de Inglaterra e de Itália, importou amoreiras e mandou proibir a importação de 
meias de seda, para difundir os produtos realizados na Casa Pia. Também existiam oficinas de 
latoaria, carpintaria, marcenaria e serralharia onde se faziam candeeiros para a iluminação de 
Lisboa (História da Casa Pia, S/n, S/d, p.12).
Em 1781 aos alunos da Casa Pia era ministrada a disciplina de desenho. Nesse mesmo ano 



os melhores alunos frequentaram a Aula Régia de Desenho de Figura e Arquitetura, recentemente 
inaugurada por alvará de D. Maria I (Navarro e Lima, 2000. p.20).
Em 1779, Cirilo Wolkmar Machado fundou a Academia do Nu, que viria a encerrar em 1781, e onde 
estudaram alguns dos melhores alunos da Casa Pia (Navarro e Lima, 2000. p.22).
Em 1785, por iniciativa de Pina Manique é fundada, em Roma, a Academia de Belas- Artes da Casa 
Pia, que funcionou durante doze anos, de lá saíram nomes como Viera Portuense, que quando 
regressa a Portugal, é nomeado professor na Academia de Marinha e Comércio do Porto. Aquando 
da sua morte é Domingos Sequeira que o substitui (Navarro e Lima, 2000. p.20).
Fazendo renascer o espírito da extinta Academia do Nu, em 1787 é inaugurada a Régia Academia 
Olissiponense de Pintura, Escultura e Arquitetura. O Escultor Machado de Castro na inauguração, 
salientou: “as utilidades do desenho quando é orientado pelo bom gosto” (Navarro e Lima, 2000. 
p.21), Ana Sousa (2007, p.35) cita Machado de Castro para dar continuidade ao discurso proferido 
na referida inauguração,

(…) permitta-se-me  huma  paridade,  que  verse  em  geral  neste discurso, comparando o Desenho a 
huma frondosa arvore, cujos vigorosos ramos, viçosas folhas, e falutiferos fructos, se espalhaõ em beneficio 
de todas as Sciencias, e Artes.

A Casa Pia atravessa alguns revezes, mas em 1833 é acolhida pelo governo liberal e transferida 
para o Mosteiro dos Jerónimos, depois da expulsão das ordens religiosas. Procedeu-se, então, à 
reorganização do ensino mútuo e das oficinas. Mantiveram-se as oficinas de Litografia no Desterro, 
e as de Canteiro na Ajuda. O ensino caminhava a par com o desenvolvimento profissional. Em 1845, 
o novo governo, servindo-se da reputação do ensino aí praticado, constrói uma escola normal para 
professores primários (a primeira do País).
Quando Eugénio de Almeida é nomeado Provedor da Casa Pia, em 1859, são reformulados os 
currículos, e manda fechar o ensino Profissional das Artes e Ofícios, uma vez que as oficinas não 
atingiam os seus objetivos: a comercialização dos seus produtos (Navarro e Lima, 2000. P.89). Ainda 
no âmbito desta reforma, é criada, em 1866, a aula de Desenho dividida em Desenho Elementar e 
Desenho Industrial, para a qual foi mandado vir de França um professor, Alphose Picard. A finalidade 
da disciplina era a reprodução de modelos destinados à indústria. Os alunos que revelassem talento 
acima da média podiam continuar os seus estudos secundários e superiores, auferindo uma pensão 
e viver em casas de família, dado que na Casa Pia só estudavam até aos 14 anos. Até aos dias de 
hoje a Casa Pia de Lisboa continua a desenvolver o seu trabalho de Ação Social, sofrendo várias 
alterações aos seus currículos mas mantendo paralelismo com os programas de ensino praticado 
no país (Navarro e Lima, 2000. p.95).
Em 1836, por portaria de 30 de Dezembro, a Academia Real das Belas-Artes foi instalada no 
Convento de S. Francisco (Calado, 2000, p.41 e 42).

A pouco e pouco foram sendo construídos os primeiros “ateliers” de pintura histórica e de paisagem, de 
escultura, aulas de estátua, de modelo vivo, de desenho e de gravura. 

No final do séc. XIX, em Portugal, cerca de dois terços da população era analfabeta (Nóvoa, 2005, 
p.69), apesar do esforço na expansão da rede escolar e na formação de professores. Segundo 
Nóvoa, as causas desta situação podem ser a burocratização e centralização do ensino. Ainda 
assim o Estado substitui progressivamente as famílias e a Igreja na formação dos jovens, “o novo 
aluno, autónomo e responsável, é também o novo cidadão”.
Segundo Betâmio de Almeida (1974, p. 37), a Revolução Industrial é a grande responsável 
pelo desenvolvimento do ensino do desenho. Com a Revolução Industrial, o modo de vida, das 
sociedades sofreu grandes alterações, assim como o fabrico e comercialização de objetos. 
As grandes Exposições Mundiais iniciadas em 1851, em Londres, alteraram as mentalidades 
e alertaram para a necessidade de aperfeiçoar os meios de produção e a necessidade da 
representação dos objetos. 
Na perspetiva da necessidade da disciplina de desenho para o progresso da indústria e do país, 
na reforma de Fontes Pereira de Melo, em 1860, é implementada uma disciplina ligada à forma 
integral das artes, Desenho Linear, com a reforma do ensino de Rodrigues Sampaio, em 1872, a 
disciplina adquire o nome de Caligrafia e Desenho, no entanto não chegou a ser implementada 
(Marques, 2000, p. 97). É em 1880, com a reforma de José Luciano de Castro, que é introduzido 
o ensino do Desenho, no Curso Geral. 
Em 1906, Eduardo José Coelho reformula o ensino; Cria o Ensino Oficial Feminino, e as disciplinas 
de Trabalhos Manuais, de Desenho e Caligrafia. Já no período da primeira República, Sidónio 
Pais e Alfredo Magalhães procedem a nova reforma, e implementam o ensino dos trabalhos 
manuais, que pretendiam estar ligada às restantes disciplinas. Os trabalhos manuais filiaram-
se no modelo de escolas suecas, que procuravam uma vertente mais humanizada do trabalho 
manual, porque se opunham ao automatismo industrial. De facto “a introdução dos trabalhos 
manuais nos currículos visava a correção de comportamentos individuais e sociais de natureza 
biológica e étnica” (Marques, 2000, p. 98). Esta reforma já percecionava a importância do ensino 
artístico para o desenvolvimento cognitivo do aluno, cultivava as faculdades da observação 
visual, o senso das proporções, a memória prática e a indispensável destreza manual de forma 
a estimular o sentido do belo.

Segundo Ligia Penim Marques (2000, p.80), os manuais de desenho seguiram a racionalidade 
do ensino apresentada nos programas, sendo que os objetivos eram desenvolver a faculdade de 
análise e síntese, na aplicação da construção geométrica em forma de composição decorativa. 
As estampas sugeriam a cópia, atribuída ao desenho decorativo, “que recebia o confuso nome 
de desenho à vista” (Marques, 2000, p. 80).
Em 1915 e 1920, Álvaro V. Lemos (1929, p.9), publicou dois livros sobre trabalhos em papel, 
com o título Trabalhos Manuais Educativos, em 1929 edita novo livro, Trabalho Manual Escolar, 
e esclarece, no plano da obra, que este também este livro é dedicado ao trabalho em papel 
porque os programas de ensino de Trabalhos Manuais não sugerem modos de fazer nos diversos 
materiais: madeira, metais, ou outros, “como se usam em alguns países”. Refere ainda que 
este livro é um auxiliar para os professores e que o trabalho manual na Escola Inicial Popular é 
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importante por duas razões:
 
A mais ampla janela que o ensino hoje pode abrir sobre a vida e como uma iniciação geral do trabalho 
construtivo e real, de que uma sociedade bem organizada não pode prescindir (Lemos, 1929, p.11). 

Salienta a importância dos Trabalhos Manuais como uma iniciação para os trabalhos industriais e da 
vida prática, “Os trabalhos Manuais não tem limites nem fronteiras na vida prática, do mesmo modo 
não o podem ter na escola” (Lemos, 1929, p.14).
Em 1922 no Congresso dos Professores, organizado pelo jornal O Professor Primário, discutia-se a 
coeducação. O objetivo era discutir a pertinência da educação feminina e da integração das meninas 
em salas de aula com os rapazes. Helena Costa Araújo (S/d. p.33,35,36) cita Álvaro V. Lemos quando 
este salienta a importância dos lavores femininos nas escolas primárias, com a seguinte afirmação: 

Amanhã serão todas mulheres intelectuais (…) fazendo uma terrível concorrência aos homens (…) Não 
sabem coser, nem cozinhar (…) não se sabe promover a alegria, nem o conforto modesto em casa (…)

Em 1919 foi fundada a Escola de Arte Aplicada de Lisboa, dirigida por Roque Gameiro, que se 
destinava aos alunos que pretendiam dedicar-se a qualquer arte industrial. Ministrava desenho 
especializado e práticas oficinais. A escola foi encerrada em 1930, para reabrir em 1934, 
denominada Escola Industrial António Arroio, em resultado da fusão com a escola de cerâmica: 
António Augusto Gonçalves, fundada em 1924. A Direção estava a cargo de Falcão Trigoso, e a 
formação contemplava as áreas profissionais de: cerâmica, cantaria, cinzelagem, talha, desenho 
litográfico, lavores femininos e habilitação às Escolas de Belas- Artes. Com a reforma do ensino 
técnico, em 1948 passou a chamar-se escola de Artes Decorativas António Arroio, dirigida por 
Rogério de Andrade. (Escola António Arroio, 2010).
Até meados do século XX, o ensino da arte e dos ofícios, em Portugal, visava principalmente o 
trabalho para a indústria, o ensino do desenho consistia na cópia de estampas e da geometria, 
também o ensino dos trabalhos manuais seguia um sistema técnico e mecanizado: Os trabalhos 
eram realizados seguindo o que o professor fazia, sem margem de inovação (Sousa, 2007, p.44). 
Elisabete Oliveira refere que até 1947 o desenvolvimento curricular, para os diferentes graus de 
ensino, apresenta ênfase na pró-imaginação, sendo que as capacidades a desenvolver eram as 
de observar e reproduzir, a execução rigorosa de modelos geométricos e objetos de uso comum 
(2004, p.71) e refere ainda que o professor apenas promove exercícios, isto é “memorizações e 
adestramentos técnicos” (2004, p.84).
É ainda de salientar, neste período, o trabalho diferenciado de Fernando Palyart Pinto Ferreira, 
que com conhecimentos no âmbito da Psicologia experimental e tendo como referencia Dewey 
e Claparède, divulgou o Movimento da Escola Nova em Portugal. Palyart considerava necessário 
transformá-la numa ciência experimental, e defendia o método intuitivo para que o conhecimento 
pudesse ser construído pelo próprio sujeito da aprendizagem, utilizando métodos mais pragmáticos 
como os enunciados por Dewey, utilizando a natureza, que pode ser mais atrativa à imaginação, e 

estabelecer com o aluno uma relação mais íntima (Sousa, 2007, p. 46). Relativamente ao ensino 
dos Trabalhos Manuais, Palyart define-os como “um dos mais poderosos fatores de educação 
integral”, defende que, para que sejam considerados com a Matemática ou as Ciências, como 
um meio de cultura geral, estes são um meio de prática da atenção, da perceção exata e do 
raciocínio. Concorrendo para o desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades, devem 
exigir reflexão e não serem considerados como, unicamente, para usar as mãos, não devem ser 
apenas técnicos mas:

Incorporar aspetos artísticos, articulando a razão e emoção, e contribuindo para o desenvolvimento do 
sentimento estético, através do prazer experimentado na obra produzida (Sousa, 2007, p. 48).  

Segundo Elisabete Oliveira (2004, p.82), em 1942 as professoras aprendem dobragens de 
formas estereotipadas e receituário de exatidão do traço, “coração-lacinho-flor” quando o Estado 
Novo aprova o regulamento das Escolas do Magistério Primário. Com as reformas de 1947/48 
(D.L. 17-9-1947 e 22-10-1948), os programas portugueses acentuam que as capacidades 
a desenvolver são a expressão livre, a observação e a apreciação. Notam-se influências 
das conceções de Herbert Read, quando este procura demonstrar “que toda a pessoa é um 
tipo próprio de artista (…) o desenvolvimento da vida comum deverá ser, o trabalho não se 
distinguir do jogo” (Oliveira, 2004, p.86). A Educação Nova, centrava-se nas potencialidades 
que a educação pela arte tinha para o desenvolvimento do indivíduo, matriz de conceitos da 
Psicopedagogia: a ideia de que todas as crianças possuem capacidades criativas e de que a 
escola só cumpria a sua função social, fundamentos para a integração do desenho livre no 1º 
ciclo dos liceus (Marques, 2000, p.88). 
Para o movimento da Escola Nova os trabalhos manuais visavam a integração da vida mental 
com a vida prática e permitiam a coordenação entre todos os saberes escolares. É com esta 



argumentação que são integrados nos liceus portugueses (Marques, 2000, p.99). No período do 
Estado Novo era notório o contraste entre a teoria do valor transversal e da potencialidade inovadora 
dos trabalhos manuais, com o peso na distribuição da carga horária da disciplina. Na reforma de 
1947/48, a estruturação implícita às disciplinas de Ciências e Matemática não se concretizou. Fazia 
enfoque na construção de hábitos de rigor, limpeza e ordem, ainda que adequada às características 
psicológicas, e às necessidades criativas de cada criança (Marques, 2000, p.103). Em 1945, Maria 
Helena Borges de Miranda e João Plácido dos Santos, professores no Liceu Normal D. João III, 
declararam em conferência:

Que era ao desenho e aos trabalhos manuais que, nos liceus competia o ensino estético (…) só a prática 
experimental de descoberta das formas materializada pelo desenho e, quiçá, pelos trabalhos manuais, 
atribuiria sentido à componente cultural e teórica da história de arte (…) para poder apreciar esteticamente 
um esboceto qualquer é preciso ter desenhado, é preciso ter sentido quando se desenhou (Marques, 
2000, P. 81).

A importância que as disciplinas de desenho e trabalhos manuais, apresentam para a 
interdisciplinaridade, entre si, e/ou entre as restantes disciplinas do currículo escolar é evidenciada 
por Calvet de Magalhães no seu livro Organização de desenho do Ciclo Preparatório, de 1954. 
Elisabete Oliveira (2004, p.87), cita Calvet de Magalhães:

(…) a ligação do desenho e dos trabalhos manuais, como de resto entre todas as disciplinas do ciclo 
Preparatório, deve fornecer aos alunos (…) um processo de pensar e de se expressar e a aquisição de 
um grupo de conhecimentos (…)

Manuel Maria Calvet de Magalhães, formado pela Escola Superior de Belas-Artes, professor na 
Escola Preparatória Francisco de Arruda, desenvolve um trabalho constante como organizador do 
sistema educacional português. (Fróis, 2005, p.189) Em 1962 publicou no 2º número da Revista 
Portuguesa de Pedagogia, a história do ensino do desenho, onde refere a sua preferência pelo 
método expressionista, acentuando a necessidade de articular os vários ciclos da aprendizagem. Em 
Síntese das etapas na educação pela Arte (1966), salienta a importância dos dois tipos de desenho: 
o subjetivo e o objetivo, preferindo o primeiro, da imaginação e expressividade do indivíduo. Realça 
no entanto, o compromisso com o segundo, a observação e cópia de modelos, o «justo meio» (Fróis, 
2005, p.189 e 190). 
O Desenho livre é reconhecido no programa oficial (Oliveira, 2004, p.90), quando Alfredo Betâmio de 
Almeida, publica em 1948 o Compêndio de Desenho para o 1º ciclo dos Liceus, que permanecerá 
até aos anos 70 como manual único da disciplina. Betâmio de Almeida é artista plástico, professor de 
Desenho no Liceu Pedro Nunes e interessa-se por fundamentar a didática do desenho, publica, entre 
outros títulos: Ensaios para uma Didática do Desenho; Elementos para o estudo dos desenhos das 
crianças de 10-12 anos de idade e Metodologia do 9º grupo - Os novos programas de desenho e A 
Educação Estético – Visual no Ensino escola. Colabora em iniciativas oficiais de inovação pedagógica 

e faz parte da equipa responsável pelo lançamento (1973) do Ensino Unificado (Almeida, 1974). 
No seu Compêndio de Desenho, faz recomendações para que os alunos representem o que mais 
recordam, ou o que o mais os impressionou, com lápis ou com tinta, procurando ser agradável 
à vista, mas sem preocupações de copiar fielmente o representado (Oliveira, 2004, p.91). Em A 
Educação Estético – Visual no Ensino Escolar, Betâmio de Almeida reúne ensaios que procuram 
esclarecer o que é a Educação Estética nas escolas, e sistematizar princípios organizadores da 
gramática visual, linguagem que considera importante na luta contra a poluição visual (Almeida, 
1974, p. 8). Salienta que os alunos até aos dez anos registam as suas experiências sensoriais 
codificadas (fase de vivificação); que aos doze anos é a fase de transição; a fase da análise ou de 
orientação é característica de um esteticismo próprio dos adolescentes de treze ou mais anos. 
Almeida requer da escola uma ação orientadora, convicta e viva, uma orientação da consciência 
e sensibilidade estética, para despertar e valorizar o meio circundante (Almeida, 1974, p. 9).  

Queremos dizer que a educação estética é eminentemente projetiva; o seu valor não está na obra feita 
na escola mas, sim, na recetividade que o processo de trabalho abre para o fenómeno artístico através 
da vida (Almeida, 1974, p. 10). 

Betâmio de Almeida refere ainda, que a Educação Estética é distinta da Educação Artística, 
porque a primeira trata da consciência em função da beleza, “é uma educação que se projeta 
e realiza na vida espiritual do ser, é ainda como catalisador na vida intelectual”. A Educação 
Artística também trata do belo, “mas processa-se através da capacidade de dominar a matéria” 
(Almeida, 1974, p. 19). 
A atenção sobre a Educação Estética e Artística em Portugal, é progressiva, mas segundo Fróis 
(2005. p. 185), existem algumas “lacunas na investigação que orienta as práticas formativas 
(…) dos docentes e conservadores de museus”. Ainda assim, são de salientar as iniciativas 
que episodicamente marcaram a diferença. Depois da segunda metade do séc. XX, os Museus 
iniciam o percurso da formação em arte, apelando às escolas para que estas se desloquem 
ao museu e permitam aos alunos a observação das obras em exposição. Em 1953, Calouste 
Sarkis Gulbenkian, lega ao povo português uma Fundação, das bases essenciais da sua criação, 
previstas em testamento, destaca-se o ponto 10 – B, “Os seus fins de caridade, artísticos, 
educativos e científicos” (Fundação Calouste Gulbenkian, 2010). 
Na Educação Artística em contexto de museu de arte, salienta-se a iniciativa pioneira de João 
Couto Santos, no Museu Nacional de Arte Antiga, nos anos sessenta (Fróis, 2005, p. 185) de 
convidar as escolas a visitar o Museu Nacional de Arte Antiga como lugar de descoberta e 
encontro. Segundo Elisabete Oliveira (2004, p.103), o primeiro documento de que há referência, 
à cerca dês ta iniciativa, foi uma circular elaborada por João Santos. É somente no ano de 1972 
que a Fundação Calouste Gulbenkian, para maximizar o Museu como Recurso Educacional, 
organiza Congresso sobre Educação através do Museu. 
Em 1986, o Estado adquiriu a Quinta de Serralves, tendo a Casa e o Parque de Serralves sido 
abertos ao público a 29 de Maio de 1987, como Museu Nacional de Arte.



20A criação da Fundação de Serralves, através do Decreto-Lei 240-A/89, assinalou o início de uma 
parceria inovadora entre o Estado e a sociedade (Serralves, 2010). O serviço Educativo da Fundação 
de Serralves, promove projetos com as escolas, e formação para professores, procurando uma 
relação mais próxima, entre estes intervenientes. Organiza visitas orientadas, nas oficinas temáticas, 
privilegia a arte e o ambiente. Estas iniciativas destinam-se a crianças desde o pré – escolar a 
alunos do ensino secundário e também grupos com necessidades especiais.
No contexto da Educação Artística, e na procura de melhorar a formação de professores, nos anos 
setenta (71/72), organizou-se um curso de Educadores pela Arte no Conservatório de Lisboa, que 
visava a integração de várias modalidades artísticas (Fróis, 2005, p. 185). As referências do curso 
baseavam-se nas teorias de Herbert Read.
Em 1988, constitui-se a APECV (Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual), 
em 1990, representa Portugal junto da InSEA (International Society for Education Through Art), a 
associação divulga a teoria e prática em contextos educativos, partilha experiências pedagógicas, 
realiza congresso anual, acções de formação para professores, cadernos temáticos e exerce funções 
representativas em pareceres para as revisões curriculares (APECV, 2010).
Em 2002, desenvolve-se o Programa Integrado de Artes Visuais, Primeiro Olhar, no âmbito do 
protocolo de cooperação entre a Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento (Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa), e a Fundação Calouste Gulbenkian 
(Gonçalves, Fróis, Marques, 2002, p.6). O Programa Primeiro Olhar é composto por atividades de 
Educação Artística com o apoio das coleções de arte dos museus da Fundação Calouste Gulbenkian, 
pela formação de educadores e preparação de material didático. Entre os objetivos do Programa 
Primeiro Olhar destacam-se: 

Facultar possibilidades da apreciação e da criação artística a partir das qualidades expressivas das obras 
de arte; despertar o interesse de educadores, crianças e adultos para duas coleções de arte; facilitar 
a familiaridade com as obras de arte, através do contacto com materiais didáticos; proporcionar aos 
educadores, através de iniciativas formativas, a utilização deste modelo na preparação das visitas aos 
museus (Gonçalves, Fróis, Marques, 2002, p.9).  

No ano de 2006, no mês de Março, realizou-se em Portugal o Congresso Mundial da InSEA, em 
Viseu, e a 1ª Conferência Mundial de Educação Artística, organizada pela UNESCO, no Centro 
Cultural de Belém (DGIDC, 2010). A Conferência desenvolveu-se em torno de três temas principais: 
a importância da Educação Artística, a criação de redes e parcerias no desenvolvimento da Educação 
Artística, e a formação de educadores para a Educação Artística.
De vital importância  para o desenvolvimento da Educação Artística, são os currículos do 
ensino regular, que oficialmente, ao longo da segunda metade do séc. XX sofrem diversas alterações, 
na forma e nos conteúdos.
O currículo oficial para a disciplina de Educação Visual em 1970 fazia ênfase no estudo da forma, 
tendo como objetivos a criatividade, a análise e a interpretação do real (Oliveira, 2004, p.71), O 
guia Didático, elaborado por Betâmio de Almeida, Plácido dos Santos e Mendes dos Santos (1971, 

p.9) “sugere que o professor deve falar das pinturas, como pinturas e não como tentativas de 
imitar a natureza”. Este Guia didático apresenta recomendações e sugestões de trabalho para 
o professor.
A reestruturação de programas curriculares segundo proposta de Veiga Simão, Lei Nº5/73 de 25 
de Janeiro, permite ao professor e ao aluno mais espaço de participação democrática na escola 
(Formosinho e Machado, 1998). Esta proposta curricular segue a linha da Bauhaus, tendendo 
a ser instrumental para o Design Gráfico nas escolas técnicas. Promove-se o desenvolvimento 
sensorial, num redescobrir do objeto (Oliveira, 2004, p.118).

Com toda esta imersão cultural e enriquecimento dos modos de ver se articulam com uma maior 
atenção ao campo do design, um campo com características de funcionalidade, que conduz ao espaço 
doméstico (…) de produção, e à racionalidade do produto do trabalho (Oliveira, 2004, p.119).

A revisão dos programas educacionais, realizada após a Revolução de Abril de 1974, foi 
transitória: aproxima os programas, liceal e técnico, e oficializa o nome de Educação Visual no 
Ciclo Preparatório. No 3º ciclo introduziram-se a análise formal da obra de arte, e a fotografia. A 
Educação Técnica destacou a gramática visual e as técnicas gráficas. Segundo Elisabete Oliveira 
(2004, p. 215 e 126), “acentuou-se a Comunicação gráfica (…) é o tempo em que os murais, 
cartazes de rua, e os cartoons espelham a liberdade de expressão”.
A Lei de Bases do Sistema Educativo, prevê a fusão do ensino liceal e técnico e, em 1975 é 
implementada a fusão dos dois ramos do ensino; as escolas são transformadas em escolas 
secundárias, e, em 1976, começa a funcionar o ensino secundário unificado, que é constituído 
pelo curso geral – 7.º, 8.º, e 9.º ano e pelo curso complementar – 10.º, 11.º e 12.º ano.
Elisabete Oliveira (2004, p.71) assinala que no período entre 1975 e 1990, o ensino das artes em 
Portugal tem como objetivos: operacionalização de competências dos alunos; o desenvolvimento 



das capacidades de visão; conceção e comunicação; expressão não condicionada; objeto (incluindo 
a obra de arte); organização forma/função. Dando-se Ênfase ao ver, criar/comunicar, intervir. “Para 
estas abordagens, sugerem-se projetos e outras atividades sobre forma-função e comunicação 
visual, atendendo ao património visual, natural e construído, incluindo artesanato/arte” (Oliveira, 
2004, p.131). Em 1978, é elaborada, pelo Ministério da Educação e Cultura, documentação e 
textos de apoio para os professores de Educação Visual, do 3º ciclo do ensino básico, o caderno 1, 
foi elaborado por, Elisabete Oliveira, Fátima Coutinho e Júlio Tuna, que na primeira página referem 
ser este caderno, 

Composto por excertos de artigos, estudos e citações (…) inserem-se no espírito que vem norteando as 
sucessivas transformações dos programas (…) Não se pretende fazer dos alunos artistas (…) procura-
se sim o desenvolvimento das capacidades que todos normalmente têm, para se tornarem capazes, no 
presente e no futuro, de auto – orientação, expressão e critica suficientes para participarem positivamente 
no contexto visual cada vez mais complexo (…) (Ministério da Educação e Cultura, 1978, p. 10).

Na Reforma da Reorganização Curricular de 1989, é criada a disciplina de Educação Visual e 
Tecnológica, a título experimental em escolas piloto, só é generalizada no sistema de ensino, depois 
de aprovada na versão definitiva de 1991, Despacho nº 124/ME/91, de 31 de Julho e publicada 
em Diário da República, 2ª Serie, nº 188 de 17 de Agosto (Reis, 2007, p.24). A Educação Visual e 
Tecnológica, veio ocupar o espaço curricular de Trabalhos Manuais e Educação Visual que figuravam 
no anterior plano de estudos referente ao Ciclo Preparatório (5º e 6º anos de escolaridade). O 
Programa elaborado pela Direção Geral do Ensino Básico, e aprovado pelo Despacho nº 124/ME/91, 
informa que a disciplina de Educação Tecnológica (em substituição da disciplina de Trabalhos 
Oficinais) do 3º ciclo do Ensino Básico, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo e de 
acordo com as recomendações da UNESCO deve solicitar:

A aquisição (…) de uma cultura tecnológica, ligada a um «saber fazer» (…) para que possam 
compreender, julgar, e apropriar-se e dominar os variadíssimos produtos da nossa civilização mecanizada 
(…) a consciencialização das escolhas vocacionais, facultando o encaminhamento para o ensino técnico 
e profissional de todos aqueles que para ele tenham aptidão e por ele mostrem interesse (…).   (DGEBS, 
1991 p.387e 388).

Na reforma curricular de 1990, o Decreto-Lei nº344 de 2 de Novembro, refere que: “(...) a formação 
estética e a educação da sensibilidade assumem-se (…) de elevada prioridade da reforma educativa 
(…) e do vasto movimento de restituição à escola de um rosto humano”. Elisabete Oliveira (2004, 
p.151), designa o período que se inicia 1990 como o período funcional - tecnológico, e refere ainda 
(p.71), que as capacidades a desenvolver pelos alunos da pré-adolescência até à transição para 
adulto, são: Criar/Comunicar, intervir com mediatização tecnológica.
A reorganização do currículo do Ensino Básico, Decreto - Lei nº6/2001 de 18 de Janeiro de 2001, 

esclarece que: “nesta reorganização assume particular relevo (…) a obrigatoriedade do (…) 
desenvolvimento da Educação Artística”. Apresenta as competências essenciais, gerais e 
específicas, a desenvolver pelos alunos: a “literacia em artes”; apropriação das linguagens 
elementares das artes; compreensão das artes no contexto; desenvolvimento da capacidade de 
expressão e comunicação e o desenvolvimento da criatividade. Elisabete Oliveira (2004, p.71), 
refere que esta é uma reestruturação com tendência internacional, talvez porque são notórias as 
referências ao projeto do DBAE e á Metodologia Triangular apresentada por Ana Mae Barbosa. A 
operacionalização das competências a desenvolver: fruição – contemplação, produção – criação 
e reflexão – interpretação (DGIDC, 2001, p.155). A equipa responsável por esta reorganização 
curricular foi coordenada pela Professora Virgínia Fróis e teve a participação de Clara Botelho, 
Elisa Marques, Ilídio Salteiro, Irene Barroca, João Pedro Fróis, Paula Andrade, Ana Pessanha e 
foram consultores Maria João Gamito e Rocha de Sousa.  
A referida reorganização curricular do Ensino Básico, encontra-se atualmente em vigor. Orienta 
as práticas pedagógicas para o ensino artístico, nas escolas em Portugal.
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ANJO| ANGEL
César Israel Paulo

Associado da APECV

“O Anjo | Angel” (2007-2016), configura-se como um elemento 
escultórico de homenagem às corporações de bombeiros de Alijó 
(Portugal – Vila Real) e Ossining (USA – Nova Iorque). O projeto artístico 
surge, como complemento físico e concetual, à geminação destas duas 
localidades, unindo, para além da sua população autóctone (assim 
como a emigrante), as suas duas corporações de bombeiros. Com a 
conclusão deste projeto artístico em Ossining, estarão erigidos, em 
dois diferentes locais do globo, dois “Anjos”, numa justa homenagem 
a todos aqueles que dão a sua vida pelos outros.
A peça escultórica, com forte matriz abstracionista geométrica 
(realizada em aço ao carbono, e com aproximadamente 7 metros 
de altura), varia a sua configuração cromática e de luz/sombra, ao 
longo do dia/ano, tendo em conta os seus marcados recortes formais. 
Detentor de uma forte dinâmica estrutural, este elemento escultórico 
público, expõe, nos mais variados ângulos em que pode ser observado, 
um marcado pendor construtivista, apresentando-se como uma obra 
escultórica singular, com uma distinta presença visual e concetual.

1

“Angel” (2016) – Ossining (Nova Iorque)



  César Israel Paulo

Nasceu no Porto em 1976. Curso Complementar IAPDA (Introdução às Artes Plásticas, Design e Arquitetura) 
na Escola Artística Soares dos Reis- Porto. Licenciatura em Artes Plásticas: Escultura- Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto. Pós-Graduação em Direcção Artística- Escola Superior Artística do 
Porto. Profissionalização em Serviço pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Pós-graduação 
em Administração e Gestão Educacional pela Universidade Aberta. Mestrando de Administração e Gestão 
Educacional.
Outras formações:  Formação profissional variada na área da Escultura e Fundição, Audiovisuais, Design 
Gráfico, Fotografia, Desenho, Gravura e Música.
Experiência profissional: Professor do Ministério da Educação do grupo de Artes Visuais (3.º ciclo e 
secundário) – leciona desde 1999. Fundador e Presidente da Direção da Associação Nacional dos 
Professores Contratados (2012-2015). Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional 
dos Professores Contratados. Assessor de Conselho Executivo de Agrupamento de Escolas e de Direção 
de Agrupamento de Escolas. Professor de disciplinas técnicas do ensino profissional na área da Fotografia 
e Publicidade. Coordenador do Curso Profissional de Fotografia/Publicidade/Fotojornalismo. Diretor do 
Curso de Pré-Impressão (Audiovisuais e Produção dos Media) e professor de disciplinas de componente 
tecnológica neste âmbito. Coordenador Técnico do Plano Tecnológico da Educação (PTE). Professor de 
disciplinas técnicas do Curso Profissional de Fotografia. Coordenador de Curso Profissional de Fotografia. 
Diretor de Curso Profissional de Design Gráfico. Docente de disciplinas técnicas de Curso Profissional 
de Design de Interiores e Exteriores. Diretor do Curso Profissional de Desenho Digital 3D e docente de 
disciplinas técnicas. Coordenador de Gabinete de Projetos e membro de Gabinete de Imagem. Orientador 
de Estágios e membro de Júri de provas finais no âmbito da Indústria Gráfica e Design de Interiores 
e Exteriores. Formador de Professores na área das Artes Visuais, acreditado pelo Conselho Científico-
Pedagógico da Formação Contínua. Coordenador de Tecnologias de Informação e Comunicação. Membro 
do corpo editorial da revista de artes plásticas [up]arte da Fac. Belas Artes U.P. Colaborador do Jornal 
Universitário do Porto (JUP) e da Revista Aponte (Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura) nas áreas 
da redação, fotografia e ilustração. Responsável pela organização, e direção, do Safari Fotográfico 
Juvenil, inserido nas comemorações do Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura. Formador de cursos, 
e ações de formação, na área do Vídeo, Fotografia, Desenho, Design, Multimédia e Informática. Atividade 
profissional paralela (para particulares, entidades públicas e privadas – nacionais e internacionais) na área 
da Arquitetura, Escultura, Design Gráfico, Fotografia e Multimédia. Autor de publicações diversas, em vários 
medias de comunicação, no âmbito da Educação.

Participa, desde 1994, em exposições coletivas de Pintura, Escultura e Fotografia. Diretor do Projeto 
Artístico amphybia.org - arte e disseminação, desde 2001.
Artista representado em coleções públicas em Portugal, e em coleções particulares em Portugal, Europa 
e América Latina e América do Norte. Representado no espaço público com obra escultórica (Portugal e 
Estados Unidos da América).
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Inauguração realizada no passado dia 7 de setembro de 2016
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A (in)constância do currículo: Modos de pensar a 
literacia visual nos programas do ensino básico 
da área do ensino das artes visuais, entre 1986 
e 2014

Ricardo Reis 

Introdução
Falar da (in)constância do currículo na área do ensino das artes 
visuais é falar, por um lado, da sucessão de políticas educativas que 
resultaram em diferentes estruturas curriculares e em diferentes 
programas e orientações curriculares e, por outro, de uma matriz 
comum nesses mesmos programas e orientações curriculares que 
faz com que prevaleça o modo estrutural de pensar a literacia visual. 
Este texto, com as necessárias adaptações, faz parte da minha tese 
de doutoramento, em curso na Universidade de Barcelona e sob 
orientação do Professor Fernando Hernández, cujo título é Trânsitos 
e tensões nos discursos e práticas de jovens e professores em torno 
à literacia visual: Uma visão a partir da escolaridade básica em 
Portugal, e é parte de um capítulo que analisa as políticas educativas, 
os programas e orientações curriculares, bem como os discursos 
e práticas dos docentes de todo o Ensino Básico na área das artes 
visuais, embora esta última parte não seja aqui abordada. 
Para analisar as políticas educativas e o currículo da educação 
artística, bem como os programas e orientações curriculares, foi 

necessário definir um arco temporal que tornasse 
exequível essa tarefa. Esse arco temporal situa-se 
entre 1986 e 2014. Estas datas estão intimamente 
ligadas ao meu percurso escolar e académico mas 
também a momentos importantes da vida do sistema 
educativo e do próprio país: em 1986 foi publicada a 
Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), foi também 
o ano de adesão de Portugal à então CEE e isso 
trouxe muitas mudanças à sociedade portuguesa nos 
anos subsequentes; no ano letivo 1985/86 foi o ano 
em que eu entrei na Escola Primária; em 2001 entrei 
no sistema educativo como professor e é também o 
ano da publicação do Currículo Nacional do Ensino 
Básico: Competências Essenciais; no ano letivo 
2013/14 consolidam-se as alterações curriculares 
introduzidas nos anos letivos anteriores e torna-se 
obrigatória a aplicação das Metas Curriculares em 
Educação Visual (Despacho n.o 10874/2012 do 
Ministério da Educação e Ciência de 3 de agosto, 
2012, Despacho n.o 15971/2012 do Ministério da 
Educação e Ciência de 14 de dezembro, 2012), e em 
2014 é também o ano em que, por razões de saúde, 
deixei definitivamente de dar aulas.
Nestas quase três décadas contabilizo 14 programas 
e/ou orientações curriculares em todo o Ensino 

Básico, a saber:
•	Programa	do	Ensino	Primário	vigente	até	1986	(Educação	Visual	/
Trabalhos Manuais)
•	 Programa	 do	 1º	 Ciclo	 vigente	 a	 partir	 de	 1986	 (Expressão	 e	
Educação Plástica)
•	Competências	Essenciais	de	Educação	Artística,	vigente	de	2001	a	
2011 (1ºCiclo)
•	Metas	de	Aprendizagem	(1º	Ciclo)
•	Programa	de	Educação	Visual	vigente	até	1991
•	Programa	de	Trabalhos	Manuais	vigente	até	1991
•	Programa	de	Educação	Visual	e	Tecnológica	vigente	entre	1991	e	
2012
•	Competências	Essenciais	de	Educação	Artística,	vigente	de	2001	a	
2011 (2ºCiclo)
•	Metas	de	Aprendizagem	(2ºCiclo)
•	Metas	Curriculares	vigente	desde	2012	(2ºCiclo)
•	 Programa	 de	 Educação	Visual	 vigente	 até	 2012	 (com	alterações	
introduzidas 2001)
•	Competências	Essenciais	de	Educação	Artística,	vigente	de	2001	a	
2011 (3º Ciclo)
•	Metas	de	Aprendizagem	(3º	Ciclo)
•	 Metas	 Curriculares	 de	 Educação	 Visual	 vigente	 desde	 2012	 (3º	
Ciclo)
No que respeita à estrutura do texto, começo por apresentar um 
quadro no qual pretendo relacionar as principais políticas educativas 

1



Quadro 1. Quadro síntese das políticas educativas e sua implicação no currículo das artes visuais
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Modos de pensar a literacia visual em relação com a educação 
artística 
Numa época em que a cultura visual parece estar na moda em Portugal no que 
respeita à investigação no ensino das artes visuais – basta uma busca rápida 
no RCAAP  para perceber que é o tema dominante das teses e relatórios dos 
Mestrados em Ensino das Artes Visuais – falar de literacia visual pode parecer 
démodé ou desnecessário, até porque na contemporaneidade os conceitos 
parecem confundir-se (veja-se Gil, 2011). É de salientar que os vários programas de 
educação visual estão muito mais próximos da conceção de literacia visual do que 
da cultura visual, razão pela qual uso o primeiro. Contudo, é importante distinguir 
ambos os conceitos tendo em conta a sua genealogia  (veja-se Hernández, 2009). 
Falo da literacia visual em relação com a educação artística porque o conceito 
transcendeu em muito o campo da educação, por isso é importante explicitar o 
que significa e de que forma o conceito tem sido pensado neste campo. 
Ana Mae Barbosa, no editorial do número 15 da revista online Art&, relata a sua 
participação na NAEA Conference em Seattle, em março de 2011, onde nos dá 
conta do movimento que identifica no currículo da educação artística que, desde 
a Modernidade, se desloca do estudo das obras de arte para o mundo visual em 
geral. Nesse ano as conferências e mesas redondas sobre Art and Design Education 
foram as mais concorridas relegando para segundo plano a Cultura Visual, tão em 
voga nos últimos anos no panorama da Educação Artística americana. Segundo a 
autora, a crise obrigou os países ricos a reverem as suas posições (e currículos), 
sendo evidentes as pressões do capitalismo sobre a educação fazendo com que os 
educadores norte-americanos se centrem em políticas educativas mais próximas 
da rentabilidade económica (Barbosa, 2011). Esta é a visão da autora para justificar 

com os programas e orientações curriculares das disciplinas da área do ensino das artes visuais no currículo 
português. O quadro cobre todo o arco temporal definido e permite ao leitor ter uma visão diacrónica, sincrónica 
e interrelacionada sobre as políticas educativas e os programas e/ou orientações curriculares; seguidamente, 
baseado na literatura, explicito quais os modos de pensar a literacia visual em relação com a educação artística 
para depois identificar nos programas e/ou orientações curriculares esses mesmos modos, através de um quadro 
síntese (Quadro 2) que permite ao leitor ter uma noção da evolução das perspetivas de literacia visual no currículo 
português (área das artes visuais) ao longo do tempo, já que estão organizados cronologicamente, apesar da 
sobreposição temporal de algumas orientações como se percebe no Quadro 1; por fim, tento entender o currículo 
em relação com o contexto político, social e cultural do país, tendo em conta também a minha experiência pessoal 
e profissional. 

2
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a ascendência do Design Education no currículo norte-americano 
mas esta perspetiva económica da Educação Artística estava já 
bastante presente no Roteiro para a Educação Artística (UNESCO, 
2006). Contudo, podemos identificar um movimento de políticas 
neoliberais na educação que visam diminuir o currículo e cingi-lo ao 
“essencial”, onde o importante são os resultados nos testes PISA e 
as artes adquirem claramente um papel lateral e os seus programas 
uma visão utilitarista, como é o caso de Portugal. No entanto outros 
países trilham caminhos diferentes, como é o caso da Finlândia que 
está neste momento a testar a próxima reforma educativa (chama-se 
UBIKO ) na Faculdade de Educação da Oulu University, esta é uma 
experiência pedagógica baseada no Self-Regulated Learning (SRL) 
explora com profundidade as capacidades das crianças e jovens. 
Também a Escócia está a implementar uma reforma  que proporciona 
experiências que possibilitam aos estudantes serem ativamente 
indagadores, tenham mente aberta e sejam capazes de formular e 
resolver problemas. 
Este breve editorial de Ana Mae e os exemplos de reformas em curso 
demonstram, ainda que de forma muito sintética, quão inconstantes 
são as politicas curriculares e, consequentemente, os modos de 
pensar a literacia visual em relação com a educação artística. Cada 
um deles deve ser visto em relação com as diferentes visões do 
mundo, propostas por vários teóricos, como forma de fazer sentido 
num determinado tempo, mas também num paradigma educacional 
ou de investigação. 
Especialmente durante as duas últimas décadas, vários países, 
instituições e investigadores têm realizado diversos estudos tendo 
por base esta aproximação contemporânea da literacia visual à 
educação artística: Livermore (1997, p. 8) refere que nesta área há 
duas perspetivas dominantes sobre o conceito, uma que se refere ao 
domínio dos termos técnicos associados aos elementos artísticos e 
às estruturas que os organizam, e outra que se refere à capacidade 
de os indivíduos lerem e escreverem na notação específica de cada 
uma das formas artísticas; já Boughton (1986), numa discussão sobre 
o conceito de literacia visual dirigida principalmente aos educadores 
em arte, propôs três perspetivas sobre o conceito: literacia visual 
como comunicação; literacia visual artística e literacia visual estética. 
O autor observou que os teóricos que perfilham a conceção da 
literacia visual como comunicação, principalmente aqueles que estão 
fora do campo da educação artística, veem-na como “um atributo Esquema 1. Modos de pensar a literacia visual em relação com a educação artística
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a) Estrutural. Refere-se ao conhecimento e aplicação dos elementos e princípios da linguagem visual no geral, daí a comunicação visual, 
os elementos da forma, a geometria, a estética e a técnica;
b) Cognitivo. Tem que ver com a individualidade (funções cognitivas), ou seja com a expressão, com a perceção, com as aprendizagens 
e resolução de problemas. Também incluo aqui aquilo que alguns autores chamam “transferibilidade de saberes”, ou seja aquilo que se 
aprende na área da Educação Artística e é passível de ser aplicado noutras áreas do conhecimento. A “arte como cognição” está relacionada 
com a ideia redutora – baseada na perspetiva cognitivista da educação artística da qual derivam metodologias como o DBAE ou o VTS – que 
interpretar obras de arte é uma função cognitiva superior. Contudo a cognição está relacionada com a perceção e comunicação visual, mas 
também com a “leitura” e produção de imagens. 
c) Sociocultural. Está relacionada com o pensamento crítico e com a compreensão tendo em conta os contextos, logo também com 
as culturas populares (que são contextuais) e com a participação cívica dos estudantes na sociedade. O “questionamento das práticas 
naturalizadas” está relacionado com novas abordagens metodológicas, com a abordagem de questões sociais fraturantes, e com novos 
problemas e soluções proporcionadas pela participação nas sociedades contemporâneas.

É importante frisar que os diferentes modos de pensar a literacia visual em relação com a educação artística influenciam o foco de 
aprendizagem, o que resulta em diferentes resultados educativos e no desenvolvimento de diferentes capacidades dos estudantes. Resulta 
também evidente que a literacia visual na educação artística não é um conceito fixo, mas sim um conceito em constante mutação por um 
conjunto de razões, incluindo diversos ambientes de ensino e aprendizagem, mudanças e desenvolvimentos nas teorias curriculares e nas 
pedagogias, ou o impacto das tecnologias eletrónicas na sociedade contemporânea (Lin, 2008, pp. 41–42). Assim, na perspetiva de Hernández 
(2007),  «adquirir literacia visual deve permitir aos estudantes analisar, interpretar, avaliar e criar, a partir das relações estabelecidas entre 
saberes que circulam pelos “textos” orais, auditivos, visuais, escritos, corporais e, em especial, aqueles vinculados às imagens que saturam 
as representações mediadas pela tecnologia nas sociedades contemporâneas» (p. 22).

2

generalizável” e que pode ser ensinada nas escolas 
em todas as disciplinas. Nesta conceção deve 
procurar desenvolver-se as habilidades do indivíduo 
para entender mensagens visuais e comunicar 
visualmente com os outros, enquanto a literacia visual 
artística e a literacia visual estética devem procurar 
desenvolver a compreensão da produção artística, 
a interpretação de obras de arte e a compreensão 
estética de várias formas visuais, respetivamente. 
Contudo, McDougall (2004, pp. 26–56), numa 
análise mais recente, e por isso mais próxima das 
chamadas “novas literacias”, das “multiliteracias” 
e da perspetiva sociocultural, identifica três modos 
de pensar (mindsets) a literacia visual em relação 
com a educação artística: estrutural, cognitivo e 
sociocultural. Estes três modos estão sintetizados 
no esquema seguinte. A terminologia escolhida para 
designar cada uma das dimensões em cada um dos 
modos está intimamente relacionada com aquela 
usada nos programas e orientações curriculares. 
Estes três modos de pensar a literacia visual em 
relação com a educação artística serviram de base 
para a sua análise, sintetizada no Quadro 2.



sala de aula, as mesmas funções do que se tivesse sido selecionado 
diretamente pela via do seu grupo disciplinar.
Releve-se, por fim, que na génese da criação dos modelos de CE 
e de BCE está, segundo a tutela, implícita a possibilidade de uma 
seleção mais criteriosa dos profissionais mais habilitados para o 
desenvolvimento dessas funções, e o seguimento de imperiosos 
limites de rigor e da excelência (tão proclamados pelo MEC e, tal 
como sabido, mais desvirtuados do que nunca).
Relativamente a incongruências nos modelos de concurso e seleção 
de professores contratados as questões acima enunciadas são 
apenas algumas nuances (entre muitas e muitas outras) e que têm 
interferido imenso na vida profissional destes docentes, assim como 
no dia a dia das escolas. Torna-se, nessa medida, e para entendimento 
de mais algumas das suas particularidades, essencial cruzar estes 
regimes de concursos de professores com o de habilitações para 
a docência, dada a sua complementaridade. É aqui que surge uma 
questão verdadeiramente fundamental para os professores do grupo 
de recrutamento de Artes Visuais (grupo 600). Estes profissionais 
viram diminuir, nos últimos anos, e de forma muito abrupta, o número 
de horários disponíveis, cabendo, nessa medida, a necessidade de 
entender as razões para que tal situação tenha ocorrido.
Com a extinção do par pedagógico na disciplina de Educação Visual e 
Tecnológica (do 2.º ciclo do Ensino Básico, lecionada pelos docentes 
do grupo de recrutamento 240) a tutela deu origem a um alargado 
número de docentes sem componente letiva (os denominados 
“horários-zero”), na sua grande maioria detentores de habilitação 
profissional para a docência no 1.º e no 2.º ciclos do ensino básico, 
mas, legalmente (salvo casos muito específicos) sem essa habilitação 
para a lecionação de disciplinas do 3.º ciclo e do ensino secundário 
(cuja habilitação profissional se restringe, na esmagadora maioria, 
aos docentes do supracitado grupo 600). Para ultrapassar esse 
“problema”, e sem qualquer pudor, a tutela dividiu a disciplina de 
EVT em duas áreas, a de Educação Visual – EV e a de Educação 
Tecnológica – ET. E … voilá! … atribuiu, subrepticiamente, a mesma 
denominação a duas disciplinas de ciclos diferentes, passando a
existir, cumulativamente, uma disciplina de EV no 2.º ciclo e outra no 
3.º ciclo, ainda que as habilitações para a docência para a lecionação 
de cada uma delas sejam diferentes. Nessa medida, e tendo em 
conta esse pormenor essencial, apenas bastou, de seguida, dar um 
“curto” passo no sentido de ser devidamente aproveitado um ponto 

legislativo há muito controverso, recorrentemente 
plasmado nos despachos de organização do ano 
letivo - OAL. Refiro-me, no caso deste último OAL 
(para o ano letivo 2015-2016), ao seu ponto n.º 4 
do artigo 4.º, onde se lê que: “Os docentes podem, 
independentemente do grupo pelo qual foram 
recrutados, lecionar outra disciplina ou unidade de 
formação do mesmo ou de diferente ciclo ou nível 
de ensino, desde que sejam titulares da adequada 
formação científica e certificação de idoneidade nos 
casos em que esta é requerida”. Tendo em conta que 
o conceito de “adequada formação científica” não se 
encontra devidamente regulado, foi dado pela própria 
tutela o passo decisivo para que, em muitas escolas 
do território nacional possamos ter docentes do 
grupo 240 a lecionar a disciplina de Educação Visual 
do 3.º ciclo do ensino básico, sem que, em muitos 
casos sejam portadores da necessária habilitação 
profissional.
Ainda que muitas das vezes a incongruência 
tenha sido um dos modelos de ação do Ministério 
da Educação e Ciência (tomando até decisões 
contraditórias com outras medidas por si legisladas), 
neste caso concreto a situação é verdadeiramente 
paradigmática. Ou seja, por um lado procuram-se 
recrutar professores contratados através de modelos 
concursais específicos, tendo em vista a seleção dos 
profissionais mais habilitados para as funções; por 
outro lado atribuiu-se a docentes de quadro funções 
para as quais não estão devidamente habilitados, 
ou não possuem qualquer tipo de experiência. Onde 
estão então plasmados os recorrentemente referidos 
critérios de rigor e de excelência?
São estes alguns dos pormenores do mais recente 
paradigma que vivemos no âmbito do recrutamento 
e seleção de professores, onde urge a criação de um 
modelo único concursal, estável, e que respeite a 
graduação profissional dos professores, assim como 
as suas habilitações e a sua experiência.
No âmbito do recrutamento de docentes de Artes 

Visuais (3.º ciclo e ensino secundário) é urgente que seja cumprida a 
legislação de habilitações para a docência em vigor (obrigando, tal como 
referido em http://www.dgae.mec.pt/web/14654/profissional, que os 
docentes sejam devidamente portadores de habilitação profissional 
para as disciplinas que lecionam) reforçando, cumulativamente, a 
cientificidade desta área, uma vez que a mesma assume a formação 
de alguns dos limites mais essenciais no indivíduo contemporâneo, 
cruzando o desenvolvimento da criatividade com a capacidade de 
desenvolvimento de projetos e com a capacidade técnica de saber 
fazer, num mundo onde cada vez mais se procuram profissionais 
com estas competências e onde a escola oferece, cada vez menos, 
momentos para o seu cirúrgico desenvolvimento.
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Quadro 2. Quadro síntese sobre os modos de pensar a literacia visual 
nos programas e orientações curriculares das disciplinas da área do 
ensino das artes visuais no currículo português (1986 / 2014). 

Contextualizar os modos de pensar 
a literacia visual nos programas e 
orientações curriculares 
Há uma clara a necessidade de entender o currículo 
em relação com o contexto político, social e cultural 
do país. A cultura não é estática e por isso a análise 
cultural do currículo deve incluir considerações 
do passado, ainda que em termos curriculares 
os estudos históricos não nos ajudem a prever o 
futuro. Eventos do passado nunca são precisamente 
repetidos no futuro nem sabemos quais deles irão 
permanecer ou serão substituídos. Contudo, a história 
ajuda-nos a compreender o presente e as diferentes 
possibilidades para a sua interpretação. Analisar 
historicamente os conteúdos curriculares proporciona 
um olhar profundo para um passado particular que 
influencia, ou é representativo de ideias, crenças e 
práticas de uma comunidade profissional  (Freedman 
& Hernández, 1998, p. 2). 
Em primeiro lugar é preciso entender que a publicação 
da LBSE é o culminar de um processo de normalização 
democrática (1976-1986) que é marcado por três 
características: 
a) acabado o ciclo revolucionário, privilegiam-

se os aspetos curriculares, técnicos e profissionais, em detrimento 
das ideologias; 
b) toma-se consciência de que a expansão do sistema 
educativo pode pôr em causa a qualidade desse ensino; 
c) o bloqueio estrutural da economia portuguesa vai impedindo 
sucessivamente a reforma do sistema educativo (OEI, sem data). 
Digamos que é durante a década de 1980 que o país estabiliza 
politicamente, depois da revolução de 1974, abrindo caminho para 
alguma estabilidade também no sistema educativo. Segundo L. M. 
Carvalho (2014) assistiu-se ao longo da década de noventa no século 
XX (e prolongando-se pela primeira década do corrente século) aos 
processos de globalização e de transnacionalização das políticas 
educativas  em torno de um conjunto “temas comuns”:
•	 «a	 justificação	 das	 mudanças	 na	 educação	 é	
predominantemente alicerçada em imperativos da economia , 
em especial no sentido da preparação de força de trabalho e da 
competição internacional ;
•	 a	 crítica	 à	 incapacidade	 dos	 sistemas	 escolares	 em	
concretizarem suas promessas ;
•	 a	desarticulação	entre	as	mudanças	 requeridas	 (extensas)	
e o investimento governamental (reduzido  ou modestamente 
aumentado);
•	 a	adopção	de	estratégias	de	reforma	assentes	em	mudanças	
nos modos de governação ;
•	 o	enfatizar	da	dimensão	comercial	e	da	educação	como	bem	
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de mercado;
•	 a	 maior	 relevância	 dada	 aos	 standards,	 às	 examinações	 e	 à	
“prestação de contas”  » (p. 70). 
Estes pontos, que têm especial visibilidade nas políticas públicas em 
Portugal (como se pode observar nas notas de rodapé), aplicam-se ao 
sistema educativo como um todo e não especificamente à educação 
artística. No entanto também na educação artística podemos 
identificar os chamados “modelos globais” que têm tido particular 
influência nos programas curriculares um pouco por todo o mundo 
(veja-se, por exemplo, Aguirre, 2005; Barbosa, 2005; Fróis, 2005; 
Hernández, 2003; Terradellas & Calbó, 2005), que, cada vez mais, 
têm sido objeto de investigação. Freedman & Hernández (1998, p. 
8) identificam pelo menos três tópicos gerais na investigação do 
currículo em educação artística:
a) focada no desenvolvimento da aprendizagem do 
conhecimento artístico, o que inclui o estudo da produção artística 
das crianças, numa abordagem psicológica e cognitiva;
b) focada na teoria e design curricular, incluindo a definição 
dos pressupostos da educação artística, a seleção e organização de 
informação apropriada aos estudantes. Inclui a criação de materiais e 
a representação do conhecimento artístico no currículo, onde se inclui 
o debate sobre a influência das disciplinas das belas-artes. 
c) focada nas práticas de ensino e nos aspetos didáticos da 
educação artística, avaliação dos alunos, gestão da sala de aula e 
implementação dos programas. 
A análise feita aos programas nos quadros anteriores situa-se 
claramente ao nível da teoria e do design curricular, e na seleção e 
organização de um corpo de conteúdos transversais aos diferentes 
programas, o que constitui a representação do conhecimento artístico 
no currículo. 
Conhecer a estrutura do currículo ao longo dos anos permite 
perceber por que experiências os estudantes passaram e também 
como inventámos muitas das práticas que assumimos hoje como 
naturais (Elkins, 2001, p. 5). Um ponto comum a todos os programas 
analisados é a existência de um vocabulário básico baseado nos 
elementos e princípios da linguagem visual. O conhecimento e 
domínio desse vocabulário constituem, numa perspetiva estrutural, 
o que identificamos como literacia visual. Estes elementos e 
princípios constituem um discurso específico que identifica aspetos 
particulares da linguagem visual que podem ser ensinados. A prática 
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preconizada nos programas refere-se à aquisição e 
desenvolvimento de estratégias visuais e técnicas por 
parte dos estudantes que se relacionam com esses 
elementos e princípios básicos. Esses elementos 
proporcionam uma lista de estratégias de ensino e 
permitem ao professor avaliar as capacidades dos 
estudantes na prática visual, quando aplicam um 
conjunto de técnicas e de princípios que organizam 
esteticamente os produtos visuais. Embora, por vezes, 
não seja fácil identificar nos programas o que avaliar, 
a avaliação recai sobre as práticas, ou seja, sobre a 
aplicação dos elementos e princípios da linguagem 
visual e não sobre a sua compreensão. Tais critérios 
estabelecem um discurso normalizado que separa, 
categoriza e regula as capacidades individuais: os 
estudantes tornam-se nas suas capacidades e os 
professores tornam-se nas suas práticas; como se 
os critérios normalizados fossem neutros, objetivos, 
e se relacionassem com processos e capacidades 
naturais e inatas (Atkinson, 2002, p. 107). 
Para além dos elementos e princípios da linguagem 
visual, materializados nos programas como 
“comunicação visual” e “elementos da forma”, cuja 
prática obedece a princípios estéticos e à aplicação 
de técnicas, há também a geometria que aparece 
vincadamente na maioria dos programas, com 
exceção do primeiro ciclo onde a sua abordagem 
é mais ligeira. A geometria aparece nos currículos 
como simplificação das formas com vista à facilitação 
do processo de ensino/aprendizagem do desenho. 
Contudo, a maioria das propostas curriculares 
relacionadas com a geometria não passam de 
exercícios desconexos de construção rigorosa de 
figuras geométricas, que se vão tornando cada 
vez mais presentes e complexos à medida que 
a escolaridade avança. Os traçados geométricos 
aumentaram a sua presença no currículo de Educação 
Visual com a publicação das Metas Curriculares em 
2012, tendo-se retornado às orientações curriculares 
anteriores aos anos de 1970, que incidiam sobre o 

desenho, incluindo o desenho técnico e geométrico. 
Dos três ciclos que compõem o Ensino Básico os primeiro e terceiro 
ciclos têm sido aqueles que se têm mantido mais estáveis em termos 
curriculares, enquanto o segundo ciclo é aquele que tem sofrido mais 
alterações. O primeiro ciclo tem o programa de Educação e Expressão 
Plástica que se mantém desde 1986, e que deriva diretamente do 
anterior programa do Ensino Primário (que continha as áreas de 
Educação Visual e Trabalhos Manuais). Em 2001 são publicadas as 
Competências Essenciais da Educação Artística, transversais a todo o 
Ensino Básico mas que deixaram de «constituir documento orientador 
do Ensino Básico em Portugal» em 2011 (Despacho no17169/2011 
de 23 de Dezembro do Ministério da Educação e Ciência, 2011), e 
em 2010 são publicadas as Metas de Aprendizagem (Ministério da 
Educação, 2010), também transversais a todo o Ensino Básico, mas 
ambos os documentos nunca passaram de “orientações curriculares” 
de aplicação não obrigatória, apesar de influentes no desenvolvimento 
curricular das diferentes disciplinas. O segundo ciclo tem tido uma 
maior volatilidade curricular: em 1991 generaliza-se  a disciplina de 
Educação Visual e Tecnológica (EVT) em substituição das disciplinas 
de Educação Visual e Trabalhos Manuais. Em 2001 e 2010 recebe as 
mesmas orientações curriculares que o primeiro ciclo mas em 2012 
há uma revisão da estrutura curricular que elimina a disciplina de EVT e 
cria duas novas disciplinas: Educação Visual e Educação Tecnológica, 
sem programa, por opção do MEC, e apenas com Metas Curriculares 
(Ministério da Educação e Ciência, 2012); ou seja, nestes 28 anos 
o segundo ciclo teve cinco diferentes disciplinas e duas orientações 
curriculares. No terceiro ciclo a disciplina sempre se chamou 
Educação Visual durante este período e o programa foi o mesmo até 
2012, embora com um ajustamento em 2001 devido ao processo 
de reorganização curricular que retirou carga horária à disciplina. 
Em 2001 e 2010 recebe as mesmas orientações curriculares que o 
primeiro e o segundo ciclos e em 2012 são igualmente publicadas as 
Metas Curriculares de Educação Visual para o terceiro ciclo. 
No primeiro ciclo, o modo como pensa e representa a literacia visual no 
programa de Expressão e Educação Plástica situa-se unicamente ao 
nível Estrutural e Cognitivo, sendo que neste último nível se resume à 
expressão e à perceção. A tese de doutoramento da professora Lúcia 
Magueta (2012) ajuda-nos a compreender o conceito de Expressão 
Plástica presente no programa e nas orientações curriculares, 
a sua estrutura formal, mas também o modo como se processa 
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o desenvolvimento curricular da Expressão e Educação Plástica. 
Em relação ao programa anterior do ensino primário (Ministério 
da Educação e Cultura, 1974), vigente até 1986, há a destacar a 
integração das áreas dos “trabalhos manuais” e da “educação visual” 
numa única: a “Expressão e Educação Plástica”, área que ganha uma 
maior relevância no contexto do programa: passa de 3 para 9 páginas 
no novo programa e integra a denominada área das “Expressões”. 
No entanto as atividades, os materiais e as técnicas sugeridas são 
em tudo semelhantes, embora mais desenvolvidas neste último 
documento, que tem uma matriz marcadamente relacionada com 
o movimento expressionista na educação artística. É bastante 
interessante constatar que ao longo do programa se refere mais vezes 
a palavra “criança” do que a palavra “aluno”: sempre que se refere a 
“crianças” adota um discurso relacionado com a livre expressão, sem 
que haja lugar à intervenção do professor; e sempre que se refere a 
“alunos” adota um discurso relacionado com o processo de ensino/
aprendizagem, ou seja refere-se a algo que deve ser aprendido, 
vincando claramente a diferença entre o inatismo da expressão e a 
necessidade de aprendizagem de certos conteúdos através de um 
processo de ensino. São dadas informações metodológicas precisas 
para professor sobre como ensinar os conteúdos, mas também sobre a 
dimensão, espessura e textura dos suportes e sobre as características 
dos materiais riscadores ou de pintura, o que vai ao encontro das 
indicações de Luquet (1974) sobre o material que se deve disponibilizar 
às crianças. A área é lecionada pelo professor titular de turma, ou seja 
um professor generalista, embora o programa preveja que este possa 
ser coadjuvado por um especialista. Numa nota de rodapé refere-se a 
«relação indissociável» da expressão plástica com todas as outras áreas 
do currículo (Ministério da Educação, 2004, p. 97). O Decreto-Lei n.º 
91/2013 define o mínimo de três horas semanais para as Expressões 
Artísticas e Físico-Motoras, o que é manifestamente insuficiente e 
constitui um claro reforço do Português e da Matemática com um 
mínimo de sete horas semanais cada. O mesmo documento, no artigo 
14, sugere que «as escolas devem proporcionar aos alunos atividades 
de enriquecimento do currículo de carácter facultativo e de natureza 
eminentemente lúdica, formativa e cultural incidindo, nomeadamente, 
nos domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação 
da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia na educação» com cinco horas semanais (Decreto-Lei n.o 
91/2013 de 10 de julho do Ministério da Educação e Ciência, 2013). 

Nas escolas onde se oferecem estas atividades de 
enriquecimento do currículo é onde efetivamente há 
a realização de atividades artísticas pois a existência 
de exames de Português e Matemática no final de 
ciclo condiciona a gestão que os professores fazem 
do currículo. 
No segundo ciclo a disciplina de EVT (Ministério da 
Educação, 1991a, 1991b) nasce da fusão, polémica, 
das disciplinas de Educação Visual e Trabalhos 
Manuais (Ministério da Educação e Investigação 
Científica, 1979), criando assim uma disciplina única 
no panorama curricular europeu. Oportunamente, 
e em sede própria, fiz uma análise detalhada do 
programa (veja-se Reis, 2008, 2011): nota-se uma 
colagem forçada dos conteúdos dos programas das 
duas disciplinas que lhe deram origem, mimetizando 
a estrutura formal e as indicações metodológicas do 
programa de EV. 
No programa de EVT os modos Estrutural e 
Sociocultural estão particularmente presentes. O modo 
estrutural está presente em todas as suas dimensões 
à semelhança de todos os outros programas e 
orientações curriculares do segundo e terceiro 
ciclos. O modo cognitivo, tal como no programa do 
terceiro ciclo, centra-se nas dimensões da expressão, 
perceção e resolução de problemas. No entanto esta 
última dimensão é mais um método de trabalho 
(por indicações metodológicas dos programas), que 
segue um conjunto de passos pré-definidos, do que 
a promoção de processos cognitivo nos estudantes. 
O que me parece mais surpreende é que a arte e os 
objetos artísticos não fazerem parte dos programas, 
tal como as imagens da cultura visual, embora a 
ausência destas seja menos surpreendente tendo em 
conta a génese dos documentos. O modo sociocultural, 
que nos programas do segundo e terceiro ciclos 
está presente de igual modo, ignora a dimensão do 
“questionamento de práticas naturalizadas”, mas, em 
reação aos programas do período fascista, promovem 
o pensamento crítico através da leitura de imagens 

e têm uma forte componente social, não uma abordagem a temas 
socialmente relevantes ou fraturantes mas antes uma abertura ao 
meio envolvente: as tradições, profissões tradicionais e património. 
Essa abertura revela-se nas atividades sugeridas e são indicadoras 
do posicionamento ideológico e das abordagens didáticas inovadoras 
(tendo em conta o contexto) que caracterizou alguns programas 
do pós-25 de abril. Invariavelmente, em todos os programas e 
orientações curriculares, a ideia de participação cívica resume-se 
ao conhecimento, valorização e preservação do património nas suas 
diferentes vertentes, embora nem todas essas vertentes estejam 
presentes em todos programas e orientações. Contudo, pela análise 
que faço dos documentos, parece-me que se ignora que o «conceito 
de património evolui com as necessidades sociais, culturais e políticas 
que cada momento histórico origina» (Huerta, 2014, p. 293).
A aplicação prática da Reforma Curricular dos anos 80, conhecida 
como Reforma Roberto Carneiro, permitiu iniciar no ano letivo de 
1996/97 uma reflexão participada dos currículos do ensino básico que 
veio a produzir um documento orientador para uma Reorganização 
Curricular que se irá efetivar a partir do ano 2001. Nessa data o 
Departamento do Ensino Básico do Ministério da Educação (DEB) fez 
publicar um documento designado como Currículo Nacional do Ensino 
Básico – Competências Essenciais  (Departamento de Educação 
Básica, 2001) cujo principal objetivo era definir claramente quais as 
competências que um indivíduo deveria possuir quando concluísse 
o Ensino Básico. Este documento viria a ser rejeitado em 2011 
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pelo Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, com os seguintes 
argumentos:
«… o documento não é suficientemente claro nas recomendações 
que insere. Muitas das ideias nele defendidas são demasiado 
ambíguas para possibilitar uma orientação clara da aprendizagem. 
A própria extensão do texto, as repetições de ideias e a mistura de 
orientações gerais com determinações dispersas tornaram-no num 
documento curricular pouco útil.
(… ) o documento insere uma série de recomendações pedagógicas que 
se vieram a revelar prejudiciais. Em primeiro lugar, erigindo a categoria 
de «competências» como orientadora de todo o ensino, menorizou o 
papel do conhecimento e da transmissão de conhecimentos, que é 
essencial a todo o ensino. Em segundo lugar, desprezou a importância 
da aquisição de informação, do desenvolvimento de automatismos e da 
memorização. Em terceiro lugar, substituiu objectivos claros, precisos 
e mensuráveis por objectivos aparentemente generosos, mas vagos 
e difíceis, quando não impossíveis de aferir. (…) Os conhecimentos 
e a sua aquisição têm valor em si, independentemente de serem 
mobilizados para a aplicação imediata.» (Despacho no17169/2011 
de 23 de Dezembro do Ministério da Educação e Ciência, 2011)
A argumentação usada é profundamente ideológica, refletindo a 
sua visão sobre o ensino, a aprendizagem e o conhecimento, e 
reflete claramente a cruzada do ministro contra aquilo que chama 
de “eduquês” (Crato, 2006). No meu entender, nenhum destes 
argumentos se aplica à área da Educação Artística, em especial à 
Educação Visual, pois é um documento claro, objetivo e corta com a 
epistemologia e a didática reinantes nos programas curriculares da 
área até então.
No que diz respeito particularmente à Educação Visual nas 
Competências Essenciais e no que se refere aos modos de pensar 
a literacia visual este é o único documento que aborda todas as 
dimensões de cada um deles. É, por isso, o documento mais completo 
no que se refere à literacia visual, ainda que seja evidente a sua raiz 
conceptual fundada principalmente na corrente cognitivista e nos 
modelos disciplinares da educação artística. O documento tem uma 
forte influência das investigações anglo-saxónicas sobre educação 
artística, que se reflete na utilização do conceito de Artes Visuais  – 
em vez das habituais “artes plásticas” – e na influência do Discipline 
Based Art Education (DBAE). 
«A definição destas competências acompanhou a evolução das 

tendências contemporâneas no âmbito das disciplinas 
confluentes da área em debate. (… ) os conteúdos 
definidos derivaram das concepções que surgiram 
a partir de várias disciplinas que mais se ocupam 
do Ver e do Olhar tais como, a História da Arte, a 
partir do seu sentido interpretativo, as Teorias da 
Arte, a partir da elaboração de conceitos fundadores 
da Educação Artística como, por exemplo, a noção 
de Arte ou de Experiência Estética, a Psicologia e 
a Semiótica a partir da sua contribuição para um 
melhor entendimento do funcionamento das imagens 
e dos fenómenos implicados na percepção visual ou, 
mais recentemente, na Cultura Visual .» (Fróis, 2005, 
p. 220)
O documento aponta como caminhos o 
«desenvolvimento do sujeito», a «integração de 
saberes específicos das artes visuais», a «promoção 
do património artístico» e a «não subalternização da 
Educação Visual no currículo geral»(Fróis, 2005, p. 
224), através de «experiências de aprendizagem» 
bastante mais abrangentes no que respeita à 
quantidade, diversidade e qualidade quando 
comparadas com aquelas sugeridas nos programas. 
Sugere-se que os estudantes devam conhecer o 
“património artístico nacional”, ao invés de conhecer 
apenas o “património local”, e ter “contacto com 
diferentes tipos de culturas artísticas”, ao invés 
de contactar apenas com as “artes populares” 
do seu meio, ou seja, o âmbito desejável em que 
as experiências de aprendizagem devem ocorrer 
alargou-se claramente. 
É criticada a obrigatoriedade de, nos programas, 
utilizar o Método de Resolução de Problemas 
e de resolver problemas do meio, mesmo que, 
hipoteticamente, não os haja ou que os estudantes não 
os identifiquem: «…o recurso ao método de resolução 
de problemas (…) tem propiciado a valorização de 
soluções utilitárias imediatas, negligenciando-se, por 
vezes, a dimensão estética das propostas», ao invés, 
propõe-se uma outra metodologia que relacione «a 

percepção estética com a produção de objectos plásticos» e que 
promova a criação de «uma dinâmica propiciadora da capacidade 
de descoberta, da dimensão crítica e participativa e da procura da 
linguagem apropriada à interpretação estética e artística do Mundo» 
(Departamento de Educação Básica, 2001, p. 156).
Nas Competências Essenciais sugere-se a abordagem pedagógica 
de obras de arte: «diálogo com a obra de arte» (Departamento de 
Educação Básica, 2001, p. 162). Há ainda que destacar o aparecimento 
de um conceito novo em documentos oficiais: a Literacia em Artes 
(Departamento de Educação Básica, 2001, pp. 151 – 154), conceito 
que, no documento, é transversal a todas as áreas da educação 
artística. No respeitante à aquisição de conhecimentos o documento 
refere que as aprendizagens podem ser desenvolvidas tanto em 
espiral como em rede (veja-se Efland, 2000), o que é também uma 
novidade no panorama das orientações curriculares para a Educação 
Visual em Portugal. 
Em 2010, a ministra da educação Isabel Alçada, no âmbito da chamada 
Estratégia para o Desenvolvimento de um Currículo Nacional do 
Ensino Básico e Secundário, encomenda ao Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa a definição de Metas de Aprendizagem para 
todas as disciplinas do currículo, incluindo o Pré-Escolar (Ministério 
da Educação, 2010). Para tal foram criados grupos de trabalho por 
área disciplinar. Eu fui convidado para integrar o grupo da educação 
artística e tive a meu cargo a definição das Metas de Aprendizagem 
de Educação Visual do terceiro ciclo. 
As orientações que tínhamos para trabalhar eram simples e objetivas:
a) Só nos podíamos basear no programa da disciplina e nas 
Competências Essenciais, estando vedada a inclusão de qualquer 
novo conteúdo ou exclusão de algum já existente;
b) Tínhamos de seguir a estrutura formal do capítulo dedicado 
à “literacia em artes” das Competências Essenciais, ou seja, as 
metas de aprendizagem tinham de ser definidas nestas quatro áreas: 
Apropriação das linguagens elementares das artes; Desenvolvimento 
da capacidade de expressão e comunicação; Desenvolvimento da 
criatividade; Compreensão das artes no contexto.
c) Cada meta de aprendizagem deveria obedecer à seguinte 
formulação: “O aluno deve ser capaz de…”;
d) As metas de aprendizagem deveriam ser facilmente 
mensuráveis, no sentido de ser fácil um professor aferir os resultados 
de aprendizagem esperados. 
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Como se nota a liberdade para a realização deste trabalho era muito 
limitada. Tendo em conta estas orientações é fácil entender porque 
os modos de pensar a literacia neste documento são tão colados ao 
programa e, em algumas dimensões, são menos arrojados que as 
Competências Essenciais. Segundo o próprio Ministério da Educação, 
as Metas de Aprendizagem consistiam na determinação “clara”, 
para cada ano e cada disciplina, de quais são os conhecimentos e 
as competências que os alunos devem adquirir. É um documento 
“não normativo” mas sim “referencial”. São destinadas, em primeiro 
lugar, aos professores, que poderiam utilizá-las para fazer a gestão 
curricular, preparar aulas, orientar e avaliar as aprendizagens, mas 
também se destinam a pais e alunos, para que possam acompanhar 
e verificar as componentes essenciais das aprendizagens (Ministério 
da Educação, 2010). 
Esta mesma ministra da educação tentou fazer uma alteração ao 
modo de lecionação da disciplina de EVT, ou seja, tentou acabar 
com o par pedagógico, passando a disciplina a ser lecionada 
apenas por um professor, mas mantendo o mesmo programa. Não 
foi apresentado qualquer argumento científico ou pedagógico para 
esta alteração, o que levou a supor que esta era uma intenção 
meramente economicista, pois representava a redução imediata de 
50% dos professores desta disciplina. Esta intenção causou grande 
instabilidade junto dos docentes que passaram a temer pelo seu posto 
de trabalho e pela qualidade do ensino nesta disciplina. Houve uma 
mobilização nacional dos docentes, sindicatos, partidos da oposição 
e associações profissionais que conseguiram, no parlamento, que 
esta intenção não passasse disso mesmo, com o argumento que não 
tinha qualquer sentido alterar o modo de lecionação da disciplina sem 
alterar o programa. 
A aparente vitória na defesa da disciplina de EVT foi efémera. O 
novo governo, que tomou posse em 2011, aprovou uma Revisão da 
Estrutura Curricular, através do Decreto-lei 139/2012, que substituiu 
a disciplina de EVT pelas disciplinas de EV e ET, com a mesma carga 
horária mas apenas com um professor, o que implicou a redução 
imediata de metade dos professores dessa disciplina. 
Com o novo governo inicia-se uma voragem legislativa, principalmente 
através de despachos vindos do Gabinete do Ministro da Educação, 
que revogavam quase indiscriminadamente decisões de política 
educativa dos seus antecessores. Em abril de 2012 o despacho que 
cria o grupo de trabalho para definir as Metas Curriculares coloca de 

lado as Metas de Aprendizagem, depois de já ter feito 
o mesmo com as Competências Essenciais, refere: 
é da «maior importância a reformulação das metas 
de aprendizagem iniciadas em 2010 que mostraram 
algumas limitações quanto à função que poderiam 
ter na gestão do ensino.» (Despacho n.o 5306/2012 
do Ministério da Educação e Ciência e Ministério das 
Finanças de 2 de abril, 2012)
Segundo o Ministério da Educação e Ciência:
«… as Metas Curriculares identificam os 
desempenhos que traduzem os conhecimentos 
a adquirir e as capacidades que se querem ver 
desenvolvidas, respeitando a ordem de progressão 
da sua aquisição. São meio privilegiado de apoio à 
planificação e à organização do ensino, incluindo a 
produção de materiais didáticos, e constituem -se 
como referencial para a avaliação interna e externa, 
com especial relevância para as provas finais de ciclo 
e exames nacionais.» (Despacho n.o 15971/2012 do 
Ministério da Educação e Ciência de 14 de dezembro, 
2012)
Fui, mais uma vez, convidado para o grupo de trabalho 
constituído para definir os programas e metas 
curriculares para a nova disciplina de EV do segundo 
ciclo. Trabalhei durante algumas semanas no projeto 
mas divergências sobre a fundamentação teórica e 
conceptual do documento ditaram o meu afastamento 
do grupo, pelo que não me revejo minimamente nas 
Metas Curriculares publicadas. 
Uma das orientações que tínhamos para realizar 
este trabalho era não definirmos orientações 
metodológicas de modo a respeitar a autonomia 
pedagógica dos professores. Este parece-me um 
aspeto bastante positivo pois assim permite-se 
a cada docente decidir quais as metodologias de 
ensino que quer seguir, o que não acontecia nos 
programas curriculares. Contudo, esta alteração é um 
passo rumo à avaliação dos docentes com base nos 
resultados da avaliação dos alunos, uma intenção já 
evidenciada pelo MEC anteriormente mas que gerou 

contestação exatamente porque os professores não tinham autonomia 
pedagógica, logo não poderiam ser responsabilizados pelo insucesso 
das metodologias prescritas. 
No que se refere aos modos de pensar a literacia visual nas Metas 
Curriculares de Educação Visual constata-se que desapareceu a 
referência à dimensão estética, tanto no segundo como no terceiro 
ciclo, apesar dos princípios de organização dos elementos da 
linguagem visual estarem bem presentes. No domínio cognitivo, por 
mais estranho que pareça, a dimensão da expressão desaparece do 
segundo ciclo, em detrimento de uma forte aposta na geometria e 
na técnica. No terceiro ciclo a geometria tem um enorme peso nas 
aprendizagens que são exigidas aos estudantes que passa, por 
exemplo, pelas representações rigorosas e cotadas, a perspetiva 
cónica ou princípios de engenharia. A transferibilidade de saberes 
não aparece em nenhum dos ciclos, o que denota um recentramento 
em torno da representação dos saberes tidos como tradicionais nesta 
disciplina. Por exemplo a inclusão dos princípios da Gestalt, do 5º ao 
9º ano, é claramente reveladora do princípio de onde partem os seus 
autores: a perceção visual é basicamente a mesma para todas as 
pessoas, ignorando tudo o que daí em diante se descobriu e teorizou 
em torno da perceção, descurando todos os fatores socioculturais que 
afetam a compreensão das imagens. Aliás, o domínio sociocultural 
praticamente desapareceu: no segundo ciclo está presente apenas a 
dimensão do pensamento crítico, enquanto no terceiro ciclo apenas 
está presente a cultura popular, o que revela, mais uma vez, na 



Quadro 3. Evolução da carga horária semanal e do número de professores afetos às disciplinas da área do ensino das artes visuais.

minha opinião, um fechamento da disciplina sobre si mesma, o que 
representa um retrocesso face a orientações curriculares anteriores e 
uma ortodoxia nos conteúdos da disciplina perfeitamente desajustada 
do momento presente. 
Após a publicação das Metas Curriculares o Conselho Nacional de 
Educação publicou uma recomendação sobre a Educação Artística 
e nesse documento sugere que se «consagre a importância da 
educação artística ao longo de toda a escolaridade básica de forma 
contínua», que se clarifique a «situação da área das Expressões no 
currículo do 1.º ciclo do ensino básico» mas também que se revejam 
as «Metas Curriculares relativas à Educação Visual para os 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico que, para além não estarem em sintonia com 
o programa em vigor, revelam uma visão limitada dessa disciplina». 
(Recomendação n.o 1/2013 do Conselho Nacional de Educação de 28 
de janeiro de 2013, 2013). 
Toda esta agitação em torno dos programas e orientações curriculares 
e a vertigem legislativa dos últimos anos, não só relacionada com a 
educação artística mas com todas as áreas da educação, incluindo 
a gestão dos recursos humanos nas escolas, causou grande 
instabilidade profissional , didática e pedagógica entre os docentes. E 
este dado é importante numa análise contextual do sistema educativo 
no geral e da área da educação artística em particular, que foi aquela 
que sofreu mais e maiores alterações, tanto a nível curricular como na 
carga horária semanal e no número de professores que, entre 1986 e 
2014, se reduziram a metade tal como se pode observar no Quadro 3. 
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Em 2010 um relatório sobre a educação artística e cultural nas escolas da Europa colocava Portugal entre os países europeus 
que mais horas dedicava anualmente às disciplinas da área da educação artística (EACEA, 2010, pp. 28–33). As alterações 
perpetradas pelo MEC em 2012 vieram alterar esse cenário, o que levou a Comissão Europeia, no início de 2015, a considerar 
que a revisão dos currículos no ensino básico e secundário, que, segundo a mesma fonte, foi prejudicada pela falta de recursos 
e aceitação social, se centrou no desempenho dos estudantes em competências básicas, como a matemática e o português, 
mas que despreza várias competências chave transversais. A Comissão adverte ainda «a educação deve permanecer no topo 
da agenda política ao longo dos próximos anos, como um dos principais motores do crescimento económico sustentável e da 
produtividade» (Comissão Europeia, 2015, p. 41).
É de salientar que campo científico e académico da educação artística em Portugal é relativamente recente. O primeiro mestrado 
nesta área só foi criado em 2005 na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Ainda que a produção científica 
tenha crescido exponencialmente na última década esta não está minimamente refletida nas Metas Curriculares, que são as 
orientações curriculares mais recentes. Este desajuste entre os avanços da investigação e as orientações curriculares é objeto 
de estranheza entre a comunidade docente e académica pois transforma estes documentos em orientações desajustadas 
do tempo presente, dos saberes e das necessidades dos estudantes, e afastadas das práticas mais inovadoras na área 
experimentadas, por exemplo, em contextos informais. 
Como tentei deixar claro ao longo do texto, nestas quase três décadas, assistimos a um contexto conturbado para o 
desenvolvimento curricular na área do ensino das artes visuais: uma sucessão de orientações curriculares mas sem alteração 
dos programas que, com o passar do tempo, se tornaram desadequados ou mesmo obsoletos. Frequentemente as orientações 
curriculares estavam em contradição com os programas o que complicou a tarefa dos professores na planificação e execução 
do trabalho de ensino e aprendizagem. A instabilidade profissional criada pelas sucessivas alterações à carga horária das 
disciplinas, e até ao desenho curricular, levou a que os professores, muitas vezes, temessem pelo seu posto de trabalho mas 
também pela qualidade das aprendizagens nas suas disciplinas. Apesar da inconstância descrita observa-se uma constância nos 
modos predominantes de pensar a literacia visual nos programas e orientações curriculares, com exceção das Competências 
Essenciais que foi o documento mais disruptivo face à tradição disciplinar reinante durante o arco temporal analisado.
 

Bibliografia
Aguirre, I. (2005). Teorías y prácticas en educación artística. Barcelona: 
Octaedro/EUB.

Atkinson, D. (2002). Art in education: Identity and practice. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers. Obtido de http://books.google.com/
books?id=6-OrBXRU-4gC&pgis=1

Azevedo, J. (2007). Sistema educativo mundial: Ensaio sobre a 
regulação transnacional da educação. Vila Nova de Gaia: Fundação 
Manuel Leão.

Barbosa, A. M. (Ed.). (2005). Arte/Educação contemporânea: 
consonâncias internacionais. São Paulo: Cortez.

Barbosa, A. M. (2011). NAEA Conference em Seattle / USA 17 a 21 
de março de 2011. Art&. Obtido 29 de Setembro de 2013, de http://
revistadigitalart.blogspot.pt/2011/03/naea-conference-em-seattle-
usa-17-21-de.html

Boughton, D. (1986). Visual literacy: Implications for cultural 
understanding through art education. Journal of Art & Design 
Education, 5(1-2), 125–142. doi:10.1111/j.1476-8070.1986.
tb00193.x



Brito, M. C. R. S. de. (2014). As disciplinas de desenho e de educação 
visual no sistema público de ensino em Portugal, entre 1836 e 1986. 
Da alienação à imersão no real. Universidade de Lisboa, Lisboa, 
Portugal. Obtido de http://hdl.handle.net/10451/15801

Carvalho, L. M. (2014). A construção de conhecimento sobre políticas 
públicas de educação em Portugal. Lisboa: Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa. Obtido de www.ie.ulisboa.pt

Comissão Europeia. (2015). Country Report Portugal 2015 (No. 
COM(2015) 85). Bruxelas. doi:10.1016/j.nucengdes.2011.01.052

Conselho Nacional de Educação. (2013). Estado da educação 2013. 
Lisboa. Obtido de http://www.cnedu.pt/content/noticias/CNE/Estado-
da-Educacao-2013-online.pdf

Crato, N. (2006). O «eduquês» em discurso directo: Uma crítica da 
pedagogia romântica e construtivista (6a ed.). Lisboa: Gradiva.

Decreto-Lei n.o 91/2013 de 10 de julho do Ministério da Educação 
e Ciência. , Pub. L. No. Diário da República, 1.a série — N.o 131 
(2013). Portugal. Obtido de www.dre.pt

Departamento de Educação Básica. (2001). Curriculo Nacional do 
Ensino Básico: Competências Essenciais. Lisbon, Portugal: Ministério 
da Educação.
Despacho n.o 10874/2012 do Ministério da Educação e Ciência de 
3 de agosto. , Pub. L. No. Diário da República, 2.a série — N.o 155 
(2012). Portugal. Obtido de www.dre.pt

Despacho n.o 15971/2012 do Ministério da Educação e Ciência de 
14 de dezembro. , Pub. L. No. Diário da República, 2.a série — N.o 
242 (2012). Portugal. Obtido de www.dre.pt

Despacho n.o 5306/2012 do Ministério da Educação e Ciência e 
Ministério das Finanças de 2 de abril. , Pub. L. No. Diário da República 
- 2.a Série, No 77 (2012). Portugal. Obtido de www.dre.pt

Despacho no17169/2011 de 23 de Dezembro do Ministério da 
Educação e Ciência. , Pub. L. No. Diário da República: 2 série, n. 245 

(2011). Portugal. Obtido de www.dre.pt

EACEA. (2010). Educação artística e cultural nas 
escolas da Europa. (GEPE-ME, Ed.). Bruxelas: 
Eurydice. doi:10.2797/28436

Efland, A. (2000). The city as metaphor for integrated 
learning in the arts. Studies in Art Education, 41(3), 
276–295.

Elkins, J. (2001). Why art cannot be taught: A handbook 
for art students. Chicago: University of Illinois Press.
Freedman, K., & Hernández, F. (Eds.). (1998).
Curriculum, culture, and art education: Comparative 
perspectives. Nova Iorque: State University New York 
Press.

Fróis, J. P. (2005). As artes visuais na educação: 
perspectiva histórica. Universidade de Lisboa.

Gil, I. C. (2011). Literacia Visual: estudos sobre a 
inquietude das imagens. Lisboa: Edições 70.
Hernández, F. (2003). Educación y cultura visual. 
Barcelona: Octaedro/ EUB.

Hernández, F. (2007). Espigador@s de la cultura 
visual: otra narrativa para la educación de las artes 
visuales [Gleaners of visual culture: another narrative 
for visual arts education]. Barcelona, Spain: Octaedro.

Hernández, F. (2009). Da alfabetização visual ao 
alfabetismo da cultura visual. Em R. Martins & I. 
Tourinho (Eds.), Educação da cultura visual: narrativas 
do ensino e pesquisa (pp. 189–212). Santa Maria: 
Editora UFSM.

Huerta, R. (2014). Los patrimonios migrantes como 
logro educativo. Em L. M. Sanchez (Ed.), I Congreso 
internacional de educación patrimonial (pp. 293–304). 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Lin, C.-C. (2008). A qualitative study of three secondary art teachers’ 
conceptualization of visual literacy as manifested through their 
teaching with electronic technologies. University of Illinois at Urbana-
Champaign, Illinois, EUA. Obtido de http://hdl.handle.net/2142/14306
Livermore, J. (Ed.). (1997). More Than Words Can Say: A Set of Arts 
Literacy Papers. Melbourne: Australian Institute of Art Education.

Luquet, G. H. (1974). O desenho infantil (2.a ed.). Porto: Civilização.

Magueta, L. G. (2012). Um estudo de avaliação do currículo da área 
de Expressão e Educação Plástica no 1o Ciclo do Ensino Básico com 
base na metodologia de referencialização. Universidade de Lisboa.

Martins, C. S. S. (2011). As narrativas do génio e da salvação: A 
invenção do olhar e a fabricação da mão na educação e no ensino 
das artes visuais em Portugal (de finais de XVIII à primeira metade do 
século XX). Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. Obtido de http://
repositorio.ul.pt/handle/10451/5733

McDougall, J. K. (2004). Changing mindsets: a study of Queensland 
primary teachers and the visual literacy initiative. Doctor. Central 
Queensland University. Obtido de http://library-resources.cqu.edu.au/
thesis/adt-QCQU/uploads/approved/adt-QCQU20050502.120010/
public/02whole.pdf

Ministério da Educação. (1991a). Educação Visual e Tecnológica. 
Organização curricular e programas. (Departamento de Educação 
Básica, Ed.) (Vol. I). Lisboa: Ministério da Educação.

Ministério da Educação. (1991b). Educação Visual e Tecnológica. 
Plano de organização do ensino-aprendizagem. (Departamento de 
Educação Básica, Ed.) (Vol. II). Lisboa: Ministério da Educação.

Ministério da Educação. (2004). Organização curricular e programas. 
Ensino Básico. 1o ciclo. (Departamento de Educação Básica, Ed.) (4a 
ed.). Mem Martins: Ministério da Educação.

Ministério da Educação. (2010). Metas de aprendizagem. Obtido 4 de 
Outubro de 2010, de http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt



40
Ministério da Educação e Ciência. (2012). Metas Curriculares Educaçao 
Visual 2o e 3o Ciclo. Programas e Metas Currilares. Miiistt. Obtido 20 
de Outubro de 2013, de http://dge.mec.pt/metascurriculares/index.
php?s=directorio&pid=25

Ministério da Educação e Cultura. (1974). Programa do Ensino Primário. 
Lisboa: Secretaria de Estado da Orientação Pedagógica. Obtido de 
http://www.sg.min-edu.pt/fotos/editor2/RDE/P/EP/EPri_1974_1975/
index.html#/1/

Ministério da Educação e Investigação Científica. (1979). Programas 
do Ensino Preparatório. Lisboa: Direcção Geral do Ensino Básico.

OEI. (sem data). Sistemas Educativos Nacionales. Portugal. Site da 
Organización de Estados Iberoamericanos. Obtido 18 de Outubro de 
2012, de http://www.oei.es/quipu/portugal/index.html

Paraskeva, J. (2011). Nova Teoria Curricular. Mangualde: Edições 
Pedago.

Penim, L. (2003). Da disciplina do traço à irreverência do borrão. 
Lisboa: Livros Horizinte.
Penim, L. (2011). A alma e o engenho do currículo: história das 
disciplinas de Português e de Desenho no ensino secundário do 
último quartel do século XIX a meados do século XX. Lisboa: Fundação 
Calouste de Gulbenkian e Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Recomendação n.o 1/2013 do Conselho Nacional de Educação de 28 
de janeiro de 2013. , Pub. L. No. Diário da República, 2.a série — N.o 
19 (2013). Portugal: www.dre.pt.

Reis, R. (2008). O lugar das artes visuais no currículo do 2o ciclo do 
Ensino Básico. Ou a necessidade de repensar a disciplina de EVT. 
Imaginar, (49), 22 – 23.

Reis, R. (2011, Setembro 1). A Educação Visual e Tecnológica no 
currículo. De onde vimos? Onde estamos? Em que direcção podemos 
seguir? Informar, 12 – 13.

Terradellas, R. J., & Calbó, M. (2005). Hacia modelos globales en 

educación artística. Em R. M. Viadel (Ed.), Investigación 
en educación artística: temas, métodos y técnicas de 
indagación sobre el aprendizaje y la enseñanza de 
las artes y la cultura visual (pp. 99–124). Granada: 
Universidade de Granada y Universidade de Sevilha.

UNESCO. (2006). Roteiro para a Educação Artística: 
desenvolver as capacidades criativas para o século 
XXI. Lisboa.

 Contudo, se quiser saber mais sobre este tema consulte o texto 
“Noções de literacia visual por detrás das práticas em sala de aula: 
um estudo sobre as imagens, atividades e estratégias usadas pelos 
professores”, disponível em http://eiea.identidades.eu
  Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, disponível em 
http://www.rcaap.pt
  Esta questão é abordada em profundidade na minha tese de 
doutoramento mas ainda não foi objeto de publicação, por isso sugiro 
a consulta de material publicado. 
  Veja-se http://www.harjulaproduction.com/aaa/ubiko/index.html
 Veja-se http://reformscotland.com/index.php/commission-on-
school-reform/
  A título de exemplo refiro quatro trabalhos académicos que analisam 
historicamente os conteúdos curriculares e as práticas na área das 
artes visuais: «As disciplinas de desenho e de educação visual no 
sistema público de ensino em Portugal, entre 1836 e 1986. Da 
alienação à imersão no real» (Brito, 2014); «As narrativas do génio e 
da salvação: A invenção do olhar e a fabricação da mão na educação 
e no ensino das artes visuais em Portugal (de finais de XVIII à primeira 
metade do século XX)» (Martins, 2011); «A alma e o engenho do 
currículo: história das disciplinas de Português e de Desenho no 
ensino secundário do último quartel do século XIX a meados do século 
XX» (Penim, 2011); «Da disciplina do traço à irreverência do borrão» 
(Penim, 2003). 
  O que levou a que alguns autores falassem na existência de um 
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«sistema educativo mundial» (por exemplo Azevedo, 2007; Paraskeva, 
2011). 
  «…entre 2011 e 2013 o número de professores, a nível nacional, 
terá sofrido uma quebra de cerca de 22 mil efetivos.» (Conselho 
Nacional de Educação, 2013, p. 8)
  «Um país como Portugal, que em pouco mais de duas décadas 
consegue reduzir o abandono precoce de cerca de 63% (1991) para 
menos de 20% (2013)…» (Conselho Nacional de Educação, 2013, 
p. 9)
  «…o problema do elevado número de retenções no sistema de ensino 
português tem uma dimensão educativa e social bem mais vasta que 
a descrita pelas estatísticas da educação. Para além de constituir um 
indicador da ineficiência educativa, a elevada percentagem de alunos 
com retenções acumuladas sugere a existência de uma cultura de 
retenção que legitima socialmente essa ineficiência.» (Conselho 
Nacional de Educação, 2013, p. 9)
  «Desde 2011 que a despesa do MEC tem vindo a cair. Depois de 
atingir um máximo em 2009, registou-se nos quatro anos seguintes 
uma redução de 1,4 mil milhões de euros, o que, em termos relativos, 
representa uma redução de 5,6% para 4,9% do PIB.» (Conselho 
Nacional de Educação, 2013, p. 7)
  «…constituição dos agrupamentos de escolas. Trata-se de um 
processo inovador que não encontra paralelo na maior parte dos 
países europeus e cujo objetivo é o de conferir escala e coesão à 
gestão escolar e o de integrar verticalmente os diferentes projetos 
educativos.» (Conselho Nacional de Educação, 2013, p. 12)
  «… aumentar a empregabilidade dos jovens face às necessidades 
do mercado de trabalho…» (Conselho Nacional de Educação, 2013, 
p. 134)
  «…um aumento progressivo dos resultados alcançados por Portugal 
ao longo dos cinco ciclos PISA nos três domínios avaliados no 
Programa. Note-se, em particular, a progressão registada entre os 
ciclos de 2006 e de 2009, sobretudo para os domínios da matemática 
e das ciências, e nos ciclos de 2000 e de 2003 – entre estes, uma 
evolução mais expressiva no domínio da matemática.» (Conselho 
Nacional de Educação, 2013, p. 318)
  Digo que a disciplina de EVT se generaliza em 1991 porque na 
realidade ela aparece em 1989, mas apenas como disciplina 
experimental em algumas escolas. 
  Atrás, e doravante, apenas designadas como “Competências 
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Essenciais”.
  A este respeito Fróis (2005, p. 221) escreve o 
seguinte: «Adoptámo-la no seu papel identificador 
das novas necessidades da formação que abarcam 
uma ampla série de práticas artísticas profissionais 
que vão para além da pintura, da escultura ou da 
arquitectura, incluindo as novas tecnologias da 
imagem do mundo digital. Como podemos constatar 
através da leitura do documento, hoje, os limites 
das artes visuais são mais difíceis de estabelecer do 
que num passado que remonta aos finais do século 
XIX. Formas de comunicação visual como a BD e a 
publicidade ou o design fazem parte do domínio das 
artes visuais. Estas dizem respeito a um conjunto de 
novas visualidades que determinam novos modos de 
ver e de olhar uma linguagem visual complexa que se 
estende em diversos contextos e suportes.»
   Apesar do autor se referir à Cultura Visual como 
uma das influências do documento a verdade é que 
isso é pouco percetível quando o analisamos.
  Segundo dados da Pordata (www.pordata.pt) 
entre 2011 e 2013 (à data em que escrevo ainda 
não há dados de 2014) há menos cerca de 25000 
professores no sistema educ
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Educação e práticas contemporâneas de visualidade: 
O que significa, afinal, ensinar pela Cultura Visual 

Leonardo Charréu 
Marilda Oliveira de Oliveira 

Juliana Zanini Salbego

À guisa de Introdução
Parecem pertencer hoje ao senso comum um conjunto de frases e afirmações que surgem, 
insistentemente, nas mais variadas áreas sociais e culturais. Uma delas, tão óbvia quanto clarividente, 
considerando o peso que as imagens têm no nosso cotidiano, destaca-se de entre todas as outras: 
a experiência humana é, a cada dia que passa, cada vez mais visual.
Um conhecido autor, Nicholas Mirzoeff, do âmbito dos estudos de Cultura Visual, acrescentou até 
que essa experiência contemporânea é mais visual e “mais visualizada” (Mirzoeff, 2003, p.18), o 
que infere uma intencionalidade de alguém mostrar algo e o que pressupõe uma vontade, ou um 
desejo, de outro alguém ver. 
Autores, como Gillian Rose (2001, p.28) sustentam que o nosso uso das imagens e a nossa 
apreciação de certos tipos de iconografias, performatizam tanto uma função estética, quanto uma 
função social, dizendo sobre quem somos e como desejamos ser vistos.  Em certa medida, somos 
como nos mostramos e isso pode levar-nos a instigantes derivas teórico-especulativas nos âmbitos 
da identidade e da subjetividade que não são bem os objetivos deste nosso texto.
Estas constatações axiomáticas, ou enunciadoras, levam, consequentemente, à necessidade de 
nos consciencializarmos de que o entendimento acerca das práticas de visualidade, bem como dos 
artefactos e das tecnologias visuais que permeiam nosso cotidiano, torna-se hoje imprescindível, 
especialmente no âmbito da educação pública formal.
Para autores, como Camile Paglia (2014), esta nova condição deste nosso tempo, definido por uns 

(Lyotard, 1979) como pós-modernidade, por outros como modernidade tardia (Giddens, 1991, 
Castells, 2000), por outros ainda, como modernidade “líquida” (Bauman, 2001), é uma ameaça.

A vida moderna é um mar de imagens. Nossos olhos são inundados por figuras reluzentes e blocos 
de texto explodindo sobre nós por todos os lados. O cérebro, superestimulado, deve se adaptar 
rapidamente para conseguir processar esse rodopiante bombardeio de dados desconexos. A cultura 
no mundo desenvolvido é hoje definida, em ampla medida, pela onipresente mídia de massa e 
pelos aparelhos eletrônicos servilmente monitorados por seus proprietários. A intensa expansão da 
comunicação global instantânea pode ter concedido espaço a um grande número de vozes individuais, 
mas, paradoxalmente, esta mesma individualidade se vê na ameaça de sucumbir (Paglia, 2014,  p.VII).

No entanto, paradoxalmente, numa era cujo desenvolvimento e democratização do acesso aos 
aparatos visuais para visualização e realização de imagens atingiu níveis impensáveis há bem 
poucos anos atrás, parece ter chegado um momento em que necessitamos de reaprender a 
ver como forma de “sobrevivência”, como preconiza Camile Paglia (2014) na introdução da sua 
obra: 
 
Como sobreviver nesta era da vertigem?  Precisamos reaprender a ver. Em meio à tamanha e neurótica 
poluição visual, é essencial encontrar o foco, a base da estabilidade, da identidade e da direção na vida. 
As crianças, sobretudo, merecem ser salvas deste turbilhão de imagens tremeluzentes que as vicia em 
distrações sedutoras e fazem a realidade social, com seus deveres e preocupações éticas, parecer 
estúpida e fútil. A única maneira de ensinar o foco é oferecer aos olhos oportunidades de percepção 
estável (...)” (Paglia, 2014,p. VII).

Esta autora propõe a apreciação da arte “oficial” contida e circunscrita diligentemente pela 
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disciplina de história da arte, adotando um tom salvífico e prescritivo como uma das formas de 
responder a esse mundo caótico sob bombardeio constante e sistemático.
Já a ideia de bombardeio é teorizada de forma diferente por Jennifer Eisenhauer (2006, p.156) que 
define uma linguagem do bombardeio onde é tecida a relação entre o observador e o observado. 
Estas repetidas referências ao bombardeio, sobretudo a partir de mensagens dos media, onde 
a presença da imagem é omnipresente, constitui-se para esta autora como discurso, no qual, a 
tendência assinalada é para manter dicotomias ativas/passivas entre sujeitos e objetos.
Face a esta nova condição social, cultural e civilizacional, a escola continua ancorada nas velhas 
narrativas, práticas e tradições. Daí o aparente (ou real!) divórcio crescente entre os jovens e os seus 
processos de escolarização. As imagens do presente são tudo o que querem, dissecar, desmontar, 
interpretar compreender, contudo, o que a escola lhes dá, em geral, são imagens de um passado 
distante.
O presente capítulo tem por objetivo continuar uma discussão sobre as relações possíveis entre 
os campos da Educação e da Cultura Visual, sugerindo um viés que sistematize uma espécie 
de epistemologia da cultura visual. Para isso, utilizamos como eixo argumentativo a ideia de um 
ensino pela Cultural Visual, distinta do que seria um ensino da Cultura Visual, ou para a Cultura 
Visual, construindo, a partir, desta perspectiva três enunciados: de que a Cultura Visual é um campo 
transdisciplinar e portanto não pode ser ensinado como um conjunto fechado de conteúdos; que 
a Cultura Visual pode ser entendida mais como uma estratégia do que um tipo de método para 
interligar os conteúdos da escola ao cotidiano extraescolar dos alunos; por fim, apesar de ter 
vindo ser crescentemente consolidada nas práticas educacionais de um numero significativo de 
educadores, julgamos ser ainda pertinente um manifesto em defesa de uma Educação pela Cultura 
Visual. Para fundamentar tais discussões e proposições, lançamos mão das perspectivas teóricas 
de autores como Hernández (2000; 2005; 2007); (Rose, 2001?), Freedman (2006); Mirzoeff (2003); 
Eisner (2008); entre outros.  
Ao falarmos de Cultura Visual estamos pisando em um terreno ainda bastante arenoso, uma vez 
que nos referimos a estudos que emergiram, de acordo com o que nos revela Hernández (2007), no 
final dos anos 80, em um debate que entremeia discussões de áreas diversas como a cultura dos 
media, a história da arte, estudos da sociologia da cultura, da área do cinema, da linguística, dos 
estudos culturais, entre outros. A perspectiva comum destas áreas é o rumo em direção a um novo 
paradigma que aponta para a necessidade de investigação da postura subjetiva dos sujeitos com 
relação ao consumo dos artefactos simbólicos que se manifestam visualmente. Em outras palavras, 
significa dizer que, de acordo com o que aponta Hall (1997) sobre o conceito de ‘representação’, as 
coisas não tem nenhum significado em si, a priori, mas este é constituído coletivamente a partir dos 
sistemas de linguagem que cada cultura elabora em cada momento histórico. Esta perspectiva nos 
leva a considerar o significado menos em termos de certeza e verdade e mais em termos de troca – 
um processo de intercâmbio que sempre leve em conta a persistência da diferença e das relações 
de poder entre os distintos sujeitos dentro de um mesmo circuito cultural. Tal perspectiva confere 
à Cultura Visual um enorme potencial crítico com profundo alcance educacional. Sobretudo se 
pensarmos o espaço escolar não mais como o lugar de repetição e recognição, mas antes como um 

lugar de posicionamentos críticos ativos, de debate e de construção coletiva do conhecimento 
tendo como base as micronarrativas que permeiam o cotidiano. Neste tipo de pensamento crítico 
ocorre uma importante mudança: o espectador\leitor que tradicionalmente era considerado 
como uma receptáculo passivo da informação cultural, passa a ser tão importante quanto o 
produtor da imagem\texto no processo de leitura e construção dos significados. 
Partindo desta perspectiva, a expressão Cultura visual refere-se, segundo Hernández a

“(...) uma diversidade de práticas e interpretações críticas em torno das relações entre as posições 
subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar. (...) movimento cultural que orienta a reflexão e 
as práticas relacionadas a maneiras de ver e de visualizar as representações culturais e, em particular, 
refiro-me às maneiras subjetivas e intra-subjetivas de ver o mundo e a si mesmo” (Hernández, 2007, 
p.22).

De acordo com o pensamento de Mirzoeff (2003), que já sublinhamos no início deste texto, 
segundo o qual, hoje, a experiência humana é cada vez mais visual e visualizada, principalmente 
em função do desenvolvimento acelerado das tecnologias que nos fornecem todo o tipo de 
imagens, desde produtos via satélite (com um alcance global), até imagens do interior do corpo 
humano (enfatizando o aspecto mais micro e particular do ser humano). Significa dizer que as 
imagens passaram a constituir a vida dos sujeitos de uma maneira muito mais intensa. Podemos 
até dizer que o fenómeno selfie é uma emergência desta captura do cotidiano da imagem 
individual e por uma necessidade quase patológica de registo dessa imagem que, em regra, é 
depois socializada, difundida imediatamente nas redes sociais da internet. Neste panorama, o 
que se põe como imperativo é a discussão sobre a relação que os sujeitos estabelecem com 
estas imagens: como é que as imagens nos atingem? Que usos fazemos delas e como é que 
elas interferem nas nossas relações e nas maneiras de nos constituirmos como sujeitos e de nos 
relacionarmos com os demais? Que imagens são estas? O que é que as imagens representam 
para nós? De que maneira as imagens transformam\constituem as nossas vidas?
O campo da Cultura Visual propõe atualmente uma extensa gama de discussões e 
questionamentos a este respeito. Em verdade, a nossa relação com as imagens mudou muito 
em função do desenvolvimento acelerado das tecnologias, o que suscitou também o surgimento 
de novas práticas sociais em relação à visualidade, entendendo-se esta, como ver em contexto 
cultural. Um ver consciente das várias influências e pressões que o mesmo exerce sobre o 
observador. É fundamental acentuar que uma área importante do campo da Cultura Visual 
está diretamente ligado à expansão daquilo que é\foi considerado arte e que sofreu grandes 
transformações especialmente a partir das vanguardas do final do século XIX e início do século 
XX. Tais vanguardas, plurais em pensamento, número e localização no mundo, passaram não só 
a questionar o estatuto da arte, quanto a flexibilizar as linguagens, os objetivos e os materiais 
utilizados nas produções da época. Podemos apontar, por exemplo, o nascimento das práticas 
do design gráfico em seus primórdios com os desenhos de cartazes feitos pelo pintor francês 
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Henri de Toulouse-Lautrec, ao final do século XIX, para a divulgação de shows nos cabarés da 
Belle Époque francesa. Nascia aqui, em conjunto com as práticas artísticas dos primórdios do 
movimento Art Nouveau, alguns dos primeiros cartazes e posteres publicitários (nos moldes mais 
contemporâneos) e alguns dos fundamentos do design gráfico (Proença, 2009). 
De acordo com Proença, “à medida que a técnica e depois a tecnologia invadiram os meios de 
produção, acabaram provocando também o surgimento de novas formas artísticas nas quais foi 
ultrapassada a rígida separação entre obras de arte e objetos produzidos com a interferência 
de máquinas” (Proença, 2009, p.364). A fotografia e o cinema são alguns dos exemplos mais 
significantes neste sentido. Quando Joseph Niépce trabalhou os primeiros experimentos da fotografia 
em 1826, inaugurava sem saber um novo paradigma da relação do homem com as imagens e 
com a realidade circundante. De repente (ainda com muitas limitações) o homem era capaz de 
captar um fragmento da realidade tal como ela se apresentava e visualizá-la posteriormente. A 
partir da fotografia, logo em seguida do cinema (com os Irmãos Lumiére, em 1895), constituía-se 
a ideia de ‘verdade’ associada às imagens, e intensificava-se o dito popular do ‘ver para crer’. A 
exemplo disso, a chegada do homem à lua, no ano de 1969, televisionada mundialmente, causou 
comoção e apenas tempos depois, sabido das potencialidade de manipulação das imagens, é que 
se lançaram dúvidas sobre o real acontecimento. A relação que o homem estabeleceu com estes 
tipos de imagens, antes de completa crença, passou a ser, depois, de dúvida. 
Hoje, mais de um século após a invenção da fotografia, a relação com as imagens mudou muito. 
As imagens passaram a ser questionadas sobre o que têm de explícito e, particularmente, sobre o 
que têm de implícito, isto é, sobre o que “deixaram de fora”, por razões que embasam nas relações 
de poder (sustentadas por convicções religiosas, políticas, filosóficas...) que circunscrevem todo 
processo de produção, circulação e experimentação (apreciação) de uma dada imagem.
O desenvolvimento tecnológico bem como a popularização e o fácil acesso permitiram que 
as imagens estivessem disponíveis à maioria da população mundial, especialmente nos países 
ocidentais e democráticos. Neste novo paradigma, formado por uma espiral de imagens, “ver é mais 
importante que crer” (Mirzoeff, 2003, p. 17). 
A questão é que tais imagens dos mais diversos tipos – fotografias, desenhos, pinturas, imagens 
em movimento de cinema, TV, e especialmente a partir da internet) se apresentam de tal forma 
em abundância que acabam naturalizando-se e consumidas de maneira superficial, sem maiores 
investimentos interpretativos e críticos. Esta discussão leva-nos a questões como: qual o efeito\
mudança que as imagens de uma determinada novela, por exemplo, causam nos sujeitos? De que 
maneira a representação da imagem da mulher-objeto, muito comum em publicidade de cerveja, 
perfumaria, ou moda, por exemplo, incide na forma de nos vermos como mulheres? Como é que 
as representações do estereótipo de beleza da mulher magra, alta, de pele branca e cabelo liso, 
veiculadas numa imensa quantidade de imagens nos media, em geral, afetam as maneiras de sentir 
e se relacionar dos jovens? 
Ainda Mirzoeff (2003, p.18) afirma que “a visualização da vida cotidiana não significa necessariamente 
que conhecemos o que observamos”.  A questão é que tudo se olha, mas o que se vê de verdade? 

“No que devemos crer se ver já não significa crer?” (Mirzoeff, 2003, p.18). Dessa forma, o 
que motiva as discussões em torno da Cultura Visual é, também, o paradoxo existente entre a 
abundância e riqueza da experiência visual e a capacidade de analisar esta observação (com 
mais ou menos profundidade), de fazer uso consciente dela. 
Camile Paglia (2014), embora falando, como já referimos atrás, a partir de uma postura 
apocalíptica, por um lado, e neoconservadora, por outro, de defesa da História da Arte, enquanto 
disciplina a retomar e reconsiderar, sublinha que

(...) a cultura de massa é uma selva enfeitiçada na qual é fácil perder-se (...) O jovem de hoje transpõe 
habilmente um denso turbilhão de relativismo e sincronicidade, o pop se autocanibaliza, com sua 
amostragem de grife e suas modas retrô, tornou-se uma estupenda superabundância, impossível de 
absorver e muitas vezes afastada por uma pose protetora de ironia nervosa. A ascensão dos medias 
sociais apagou as fronteiras entre público e privado e tudo ocupou com trivialidades telegráficas (...). 
(Paglia, 2014, p. XVIII)

Todavia, achamos que é precisamente a partir deste contexto, que se revela a dimensão\
importância da cultura visual na sociedade contemporânea, que propomos uma discussão 
que busque contribuir nas maneiras pelas quais o campo da Cultura Visual pode e deve se 
relacionar com as práticas educativas. Não propondo, como Paglia, um regresso ao estudo 
da rígida sequencialidade e das grandes metanarrativas da História da Arte, mas, ao invés, 
aceitando como “material de estudo” essas trivialidades (selfies, fotojornalismo, álbuns de 
família, telenovelas, publicidade...etc)  até há bem pouco tempo invisíveis e desconsideradas 
como conteúdo escolar. E se temos a educação como cenário de fundo, então é gerando um 
conjunto de perguntas, como as que se elencam abaixo, que podemos almejar sair do engodo 
recognitivo e passivo com que somos envolvidos por algumas disciplinas escolares tradicionais.



Como é que a Cultura Visual se relaciona com a educação? De que maneira os processos de 
aprendizado estão relacionados com as imagens? O que pode a Cultura Visual fazer pela Escola 
e vice-versa? Se a Cultura Visual é parte indissociável da vida dos sujeitos não será indispensável 
tratá-la na Escola? Desta maneira, este texto tem como objetivo apresentar uma contribuição em 
torno das discussões que relacionam a cultura visual e os processos de ensino. 
Ao utilizarmos o termo pela fazemos com o objetivo de diferenciá-lo de um ensino da Cultura Visual, 
o que acarretaria sentidos opostos à argumentação que desenvolveremos a seguir. Na realidade a 
nossa preferência pelo uso de uma contração (pela) sobre outra (da) tem importantes implicações 
conceituais. Com o uso da primeira contração consideramos que ensinar pela Cultura Visual implica 
um escrutínio e sistematização do cotidiano imagético cultural que circunscreve a vida do aluno e 
sua concomitante problematização em sala de aula, requerendo uma postura ativa e participativa do 
aluno. Ao invés, o ensino da Cultura Visual, parece induzir para uma atitude mais aquisitiva e passiva 
do aluno, que procura interpretar e entender um corpo de novo conhecimento que, sendo bastante 
amplo e resolutamente crítico, pode eventualmente estar afastado daquilo que se pode chamar a 
sua experiência de mundo vivida.
Desta forma, o presente texto foi estruturado em três etapas que desenvolverão a referida ideia, 
a saber: 1. O campo da Cultura Visual é transdisciplinar e não pode ser ensinado segundo os 
processos didáticos tradicionais; 2. A Cultura Visual pode ser pensada como uma estratégia; 3. Um 
manifesto em prol da Cultura Visual em um mundo que oferece muitas opções alternativas.

1. Educação pela Cultura Visual: um campo transdisciplinar que não 
pode ser tradicionalmente ensinado
Conforme aponta Freedman (2006), o Campo da Cultura Visual é transdisciplinar, ou ainda nos 
termos usados por Hernandez (2007) adisciplinar, o que significa entendermos que o referido campo 
de estudos não se constitui em um conjunto bem definido de conteúdos a serem ensinados. Ao 
invés disso, o Campo da Cultura Visual constitui-se do entrelaçamento de diversos outros, e não 
cabe no rigor de um campo disciplinar. Conforme comentamos no início de nosso texto, o Campo 
da Cultura visual é recente e constituído por conteúdos, discussões e problemáticas oriundas das 
mais diversas áreas, desde a história da arte, cultura da mídia, cinema, etc. Desta forma, seus 
estudos compreendem as mais variadas manifestações e produtos que envolvem a experiência 
visual que perpassa o cotidiano da nossa sociedade. Desse modo, não podemos entendê-lo como 
uma disciplina tradicional como ocorre com o ensino da matemática, por exemplo. O que há é 
um conjunto muito extenso, plural e mutante de mensagens visuais que atinge os estudantes 
diariamente e que, de alguma forma, precisa ser levado em conta, no momento de pensarmos as 
práticas de educação nas nossas escolas.
Para que possamos compreender melhor esta diversidade de formas e conteúdos que compõem o 
campo da cultura visual, lançaremos mão da metáfora do rizoma, cunhada por Deleuze e Guattari:
 
Os rizomas operam, primeiro, na base das conexões e homogeneidade, onde em lugar de universais 
existe uma série de dialetos, não um fazedor ideal nem uma audiência homogênea. Senão, em seu lugar, 

numerosos atores e comunidades. Os rizomas também funcionam sob os princípios de multiplicidade 
e ruptura, onde as conexões podem realizar-se a outra coisa, inclusive quando a conexão se rompe, 
a estrutura rizomática volta a renascer com um novo desenvolvimento ao longo das antigas linhas ou 
mediante a criação de novas linhas. Os rizomas não operam hierarquicamente a partir de um centro 
definido, senão que qualquer ponto do rizoma pode ser conectado com qualquer outro, ou deve sê-lo 
(Deleuze e Guattari, 1995, p.15).

Assim, a metáfora do rizoma serve principalmente para apontar os princípios de conectividade e 
multidisciplinariedade que compõem características importantes deste campo de estudo.
Conforme indica Hernández, há uma série de motivos para os quais se apresenta conveniente 
entender a Cultura visual como um campo rizomático. É preciso enxergá-lo para muito além de 
algo linear e compacto, apresentando uma narrativa única. Diversamente, o campo entendido 
como rizoma possibilita a observação da multiplicidade de pontos de vista e valores disseminados 
nos produtos da cultura visual. Reitera o autor que “(...) no estudo da cultura visual é importante, 
por exemplo, prestar atenção à intercessão de raça, classe social, sexo e género nos meios 
visuais para poder elucidar e observar operações e formas de visualização e posicionamentos 
discursivos mais complexos” (Hernández, 2005, p.11).
Podemos, ainda, pensar este campo como formado por dois elementos fundamentais, como 
o são: as formas culturais ligadas ao ato de ver, denominadas ‘práticas de visualidade’ 
(Hernández, 2005); e o estudo amplo do rol de artefactos visuais que compõem a cultura visual 
contemporânea e que abarcam produtos materiais e simbólicos que ultrapassam aqueles 
outrora reconhecidos pelo campo institucional da arte, como os produtos da cultura popular 
e da cultura dos media, por exemplo. Neste sentido, é importante sublinhar que entendemos 
a Cultura Visual a partir de uma perspectiva histórica, no entanto também consideramos que 
ela ultrapassa a mera atividade de catalogação e classificação de artefactos que na tradição 
histórica dá origem a uma escola, a uma corrente, a um movimento ou a um “ismo” qualquer. Ao 
invés, busca-se um estudo de produtos visuais e das múltiplas experiências que interagem no 
interior e nas margens das práticas de visualidade.  Em particular, presta uma cuidada atenção 
aos impactos que as imagens têm na formação das identidades e nas maneiras como essas 
imagens influenciam os modos de nos construirmos como sujeitos. Uma história da cultura 
visual não será, portanto, formada apenas pelos produtores dos artefactos visuais (e respetivo 
entesouramento museológico), mas também pelos processos de recepção destas formas visuais 
e as consequências disso no cotidiano social.  

2. Ensinar pela Cultura Visual: A Cultura Visual pode ser pensada 
como uma estratégia.

Há alguns anos atrás nos debates sobre a educação artística em Portugal (Santos 2000 e Sousa, 
2003), procurou-se conceptualizar os vários enfoques possíveis das conexões entre as duas 
grandes dimensões que formam o campo. Referimo-nos, evidentemente, às que circunscrevem 
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a esfera da educação e da arte. Assim, nessa altura procurou-se distinguir claramente a Educação 
para a Arte, a Educação da Arte e a Educação pela Arte, sendo esta ultima uma perspetiva claramente 
influenciada pela obra emblemática (Education Through Art, de 1943)  de Sir Herbert Read.
O uso das contrações (destacadas em itálico) modifica conceptualmente essas perspetivas de ensino 
do visual. Uma Educação para Arte visaria claramente, a jusante, a formação de futuros artistas, 
teria, portanto um enfoque bem técnico, enquanto uma Educação da Arte apontaria para uma 
aquisição passiva, ou uma recognição de conteúdos de natureza teórica-estética, historicista, ou 
oficinal. Já Educação pela Arte pressuporia uma pedagogia mais aberta, permeável e resolutamente 
transdisciplinar. Significaria ensinar, tendo geralmente a arte como pano de fundo, como elemento 
de tensionamento, ou como elemento de experimentação de conteúdos e conceitos.
Então, neste texto, sugerimos a ideia de pensarmos a Cultura Visual como método, ou estratégia. Se 
a Cultura Visual não é um campo disciplinar a ser ensinado com as práticas tradicionais expositórias 
da escola, mas, ao invés, constitui-se antes numa confluência transversal  de saberes de diversas 
áreas que perpassam densamente a vida da sociedade contemporânea e, especialmente, constituem, 
interagem, e ajudam a formar os saberes, experiências e as identidades de nossos jovens, parece 
legítimo que possamos ver então estes produtos como meios\pontes para interligarmos, de maneira 
dinâmica e contextualizada, os conteúdos escolares à vida dos alunos. Daí a segunda proposição 
de pensar o ensino pela Cultura visual e não da Cultura Visual. De maneira mais concreta, significa 
pensar as relações das produções imagéticas contemporâneas – como as da cultura dos media, por 
exemplo, como pontes de ligação entre os conteúdos escolares e a vida exterior à escola dos alunos. 
Sobretudo, pensando a participação deles no processo de aprender.
É importante sublinhar que, inicialmente, os estudos sobre a Cultura Visual estavam mais 
diretamente ligados aos pesquisadores-professores de arte-educação, como aqueles profissionais 
que trabalham mais especificamente com as disciplinas de educação artística na escola. Mesmo 
dentro deste grupo mais específico, passou a haver uma cisão bastante acentuada que marca a 
divisão entre os arte-educadores mais tradicionais, que ainda entendem o ensino da arte com “A” 
maiúsculo, excluindo as demais manifestações visuais contemporâneas que estejam fora deste 
entendimento tradicional das artes. E o grupo dissonante que entende o ensino de arte-educação 
de maneira mais ampla, participativa e ativista. O primeiro grupo certamente enfatiza a questão das 
habilidades técnicas e da apreciação estética, enquanto que o segundo enfoca um lado mais de 
denúncia, resistência e politização que o trabalho com as imagens dos mais diversos tipos podem 
proporcionar (sejam da história da arte, dos media, da cultura popular, etc.). Este segundo grupo 
constitui um dos potenciais disseminadores do ensino pela Cultura Visual.
No livro “Catadores da Cultura Visual” e também na obra “Cultura Visual, Mudança Educativa e 
Projeto de trabalho”, Hernández, desenvolve uma metodologia interdisciplinar que tem, entre os 
seus muitos objetivos, integrar a Cultura Visual aos conteúdos a serem trabalhados na escola de 
forma prática e interessante a partir do desenvolvimento de projetos. Tais projetos têm por objetivo 
o desenvolvimento daquilo que este autor chamou de ‘uma outra narrativa para a educação’, que 
seja mais autêntica, em busca de novos horizontes e que seja “uma educação pensada a cada dia 
em conjunto com sujeitos em permanente transição rumo ao incerto e ao desconhecido e para os 

quais aprender de outras maneiras pode tornar-se uma experiência apaixonante” (2007, p.17). 
A partir desta perspetiva, propomos que o conjunto de experiências que poderão compor uma 
das aproximações possíveis à cultura visual e que possam incidir cotidianamente nas maneiras 
pelas quais os docentes constroem as suas aulas, independente da disciplina. Hernández 
concorda com Popkewitz (1978) quando (este) diz que:

as disciplinas escolares são o resultado da alquimia reguladora que a instituição escolar exerce sobre 
os saberes culturais. Isso faz com o que se ensina na escola seja filtrado e selecionado, e costuma 
estar longe do que preocupa as disciplinas às quais faz referência, ou dos problemas que os distintos 
saberes se propõem na atualidade. E nem se fala diante da distância que existe entre o que se 
ensina na escola e os referenciais culturais cotidianos dos meninos e meninas ou dos adolescentes” 
(Hernández, 2000, p. 30).

Neste sentido, é importante a reflexão acerca de uma pedagogia crítica, que busque entender 
o papel do professor como o de um agente que almeja também uma formação política para 
o aluno a partir de metodologias e práticas que busquem envolver e trazer o contexto dos 
discentes para dentro de sala de aula. Posição esta asseverada por Gadotti:

“Politizar o conteúdo não é tentar, a qualquer custo, ver na teorização do teorema de Pitágoras uma 
infiltração ideológica, é inserir Pitágoras historicamente e todos os teoremas e a própria matemática 
num contexto humano e social, em que os números e a abstração matemática têm um sentido” (2012, 
p.95).

Assim, a politização do conteúdo, ou seja, a aproximação deste com o cotidiano do aluno, 
incide num processo de politização do mesmo. Importante sublinhar que se utiliza aqui o termo 
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‘politização’ como referência ao sentido original do vocábulo política (Arendt, 2011), como a atividade 
social desenvolvida pelos homens da polis grega e referenciando, assim, os processos atinentes 
ao desenvolvimento da consciência do coletivo e da participação nos processos sociais daquela 
comunidade. Neste sentido, podemos fazer referência ao que Hernández chama de ‘compreensão 
crítica e performativa da Cultura visual’, que pressupõe 

“pensar a respeito do visual em termos  de significado cultural, das práticas sociais e das relações de poder 
em que estejam implicadas as imagens e as práticas de visualidade (...); refletir sobre as relações de poder 
que se estabelecem e articulam-se por meio das imagens (...); e considerar as representações da cultura 
visual como discursos que refletem práticas culturais” (Hernández, 2007, p.79).

É principalmente a partir de nossa crença por esta educação crítica e performativa que apontamos 
a ideia da Cultura visual mais como uma estratégia do que como um método. Lembrando que 
a palavra método vem do grego methodos, met’hodos e significa o ‘caminho para chegar a um 
fim’, se entendêssemos a Cultura Visual apenas como um método, seria vê-la seguir um caminho 
possível a ser percorrido pelos educadores em busca do interesse dos alunos na Escola. O que, 
contraditoriamente, seria considerá-la, afinal, como mais uma “disciplina” (que já afirmamos não 
ser). Mas vê-la como estratégia é considerar que pode haver mais do que um caminho para abordar 
criticamente uma prática de visualidade que nos afeta ou que sentimos afetar um determinado 
grupo social. Nesta estratégia, o questionamento é sistemático e, normalmente, é frequente gerar 
(ainda) mais perguntas do que respostas. E isto, de algum modo, vai contra uma atitude tradicional 
da escola, que é a de uma pergunta gerar uma e só uma resposta, redonda e acabada, em suma, 
uma verdade final e indiscutível.
Dentro deste rol de produtos da Cultura Visual, os artefactos da Cultura dos Media aparecem 
também com muita intensidade no cotidiano social, o que certamente produz efeitos nas maneiras 
de pensar e ser dos estudantes. Assim como aponta Kellner: 
“As narrativas e as imagens veiculadas pelos media fornecem os símbolos, os mitos, e os recursos 
que ajudam a construir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos em muitas regiões do 
mundo de hoje. A cultura veiculada pelos media fornece o material que cria as identidades pelas 
quais os indivíduos se inserem nas sociedades tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma 
nova forma de cultura global” (Kellner,  2001, p. 09)
No entanto, na grande maioria dos casos, os conteúdos da Cultura Visual não são inseridos nos 
currículos escolares e em muitas circunstâncias é comum que os próprios educadores não entendam 
estes produtos como importantes na vida dos alunos. De acordo com Hernández, 

“a educação para a compreensão da cultura visual (...) é o estudo e a decodificação desses produtos 
culturais mediáticos. Conhecimento que talvez não seja conveniente aprender na escola, se o que se 
persegue é que os indivíduos respondam indefesos diante da enxurrada mediática que lhes cai em cima” 
(Hernández, 2000, p.43). 

Na verdade, um investimento educacional em Cultura Visual tem o potencial de preparar os 
alunos para uma interpretação mais cuidadosa e preparada do consumo simbólico a que são 
submetidos (em parte voluntária e em parte involuntariamente) na contemporaneidade.
Entender como cada produto mediático incide sobre a vida, os valores e a identidade de cada 
um, é um propósito crucial que tem relação com a criação da autonomia do aluno. Pois conforme 
indica Freedman (2006, p.26), “a educação é um processo de formação da identidade porque 
mudamos à medida que aprendemos”. Neste sentido, cabe ao educador instar o aluno a uma 
série de indagações, como: Qual os efeitos das imagens sobre mim? Em que medida essas 
imagens fazem parte da minha conformação do sujeito? 

3. Ensinar pela Cultura Visual: Um manifesto em prol da Cultura Visual
Por fim, o uso do termo pela aparece aqui em um terceiro sentido de manifesto, de uma defesa de 
uma perspetiva alternativa, mas não substitutiva, na qual acreditamos e trabalhamos enquanto 
professores, artistas e profissionais dos media. O título ‘ensinar pela Cultura visual’ também 
significa a defesa de uma educação que possa dar prioridade a esta dimensão fenomenológica 
da vida contemporânea que não pode ser ignorada pelos profissionais da educação de hoje.
De acordo com Hernández (2000), abordar o tema da cultura visual pode, aparentemente, 
parecer uma abordagem da educação sob o ponto de vista dos perdedores. Isso porque o ensino 
da Cultura visual não está ligado a nenhum tipo de meta pragmática-positivista de crescimento, 
seria um tipo de conhecimento ‘aparentemente inútil’ e pouco rentável a partir do ponto de vista 
da política. 

“Falar de compreensão da cultura visual torna-se ridículo num momento em que o que parece contar 
são as guerras políticas e econômicas do mundo das comunicações, quando se trata de determinar 
quem vai controlar e colocar a seu serviço os benefícios do mercado da globalização na qual seus 
interesses irão circular por todo o planeta sem travas nem concorrência” (Hernández, 2000, p.27).

No entanto, esta visão aponta para uma miopia dos planificadores da educação, uma vez que, 
conforme já reiteramos, a Escola, nos moldes curriculares tradicionais, só faz aumentar a 
distância entre o que se ensina e os referenciais culturais dos jovens. Certamente este é um dos 
motivos pelas quais a escola é vista como desinteressante para grande parte dos alunos. 
No seu artigo intitulado “O que pode a educação aprender das artes sobre a prática da Educação” 
(2008), Elliot Eisner desenvolve uma instigante argumentação sobre como o ensino poderia ser 
pensado a partir de uma série de dimensões oriundas do campo da arte. Nos apontamentos finais 
revela que hoje, mais do que nunca, as artes fornecem o tipo de material ideal para a educação 
no mundo uma vez que “(...) as nossas vidas requerem a cada vez mais a capacidade de tratar 
mensagens conflituosas, de fazer juízos na ausência de regras, de lidar com a ambiguidade, e 
de fabricar soluções imaginativas para os problemas que encontramos. O nosso mundo não se 
subjuga a respostas únicas corretas ou a soluções claras seccionadas para problemas” (Eisner, 
2008, p.15). Para que entendamos a proposição, não há uma resposta\posição única, simples e 
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fácil acerca do ocorrido. Não há simplismos nem regras, mas situações complexas que carecem de 
análises densas, críticas e plurais. Esta capacidade complexa de interpretação é uma das dimensões 
mais importantes do que a arte pode ensinar à educação em seus processos pedagógicos. 
 Conforme Hernández,

“(...) muitos educadores podem encontrar na cultura visual um novo motivo para fazer pontes entre o 
conhecimento da certeza que lhes brinda o currículo compartimentalizado disciplinar e os saberes híbridos 
e transdisciplinares sobre o qual nos pusemos a pensar (...) Entre a escolarização que coisifica o menino e 
a menina ou o jovem convertendo-lhe em aluno a quem consideram como sujeito, com biografia, medos, 
dúvidas, que se incorporam como parte do processo educativo” (Hernández, 2005, p.28).

Entender a perspetiva rizomática da Cultura Visual (Hernández, 2005) e integrá-la na escola 
significa uma posição de compreensão da lógica dos tempos atuais, dos pensamentos e práticas 
da pós-modernidade. A condição pós-moderna aponta para um processo de produção\construção 
colaborativa, em que ocorre quase um abandono à ideia de leitor\recetor, em função da visão de 
um agente interativo nos processos de produção\veiculação\consumo simbólico, exatamente como 
foi colocado no início deste texto, como uma das perspetivas primordiais do campo de Estudos da 
Cultura Visual. Além do mais, o campo da Cultura Visual, adequado à condição da pós-modernidade 
atua no sentido do fim das grandes narrativas: fim da ideia de que existe uma grande história ou 
uma grande verdade, ou ainda uma história oficial. Ao proporcionar a visibilidade de micronarrativas, 
narrativas do cotidiano, da margem, de histórias alternativas, auxilia na construção de uma nova 
perspectiva de história. 
Além disso, o relativismo no sentido do entendimento de que as culturas são híbridas, díspares 
e que cada sujeito relata a sua história de uma maneira particular, é também um dos pilares da 
Cultura Visual, a partir das premissas advindas, principalmente, dos Estudos Culturais. Por fim, a 
cultura visual, ao enfocar a perspectiva do leitor, busca uma valorização da experiência, a ideia de 
formação enquanto sujeito. Tudo isso, acaba por ser uma afronta à ‘cultura das certezas’ e uma 
abertura para a dúvida, a relativização, o subjetivo, ou seja, uma outra maneira mais flexível de 
vermos e interpretarmos o mundo em que vivemos para a construção de ‘uma outra narrativa para 
a educação’. 

Para uma proposta realista e viável em que a Cultura Visual possa, de fato, fazer parte dos currículos 
escolares, certamente serão necessárias algumas perspetivas totalmente novas envolvendo, no 
mínimo, uma maior flexibilização e permeabilização da tradicional “estanquicidade das disciplinas”, 
de modo a que estas possam relacionar-se a partir de temas transversais; também carecerá de 
uma ideia diferenciada acerca do tempo na escola, pois na grande maioria das vezes o tempo 
do aprendizado é diferente do tempo cronológico; e finalmente, a disposição dos professores 
para uma mudança de paradigma, de postura, que valorize mais os processos que os resultados. 
Conforme explanou Eisner (2008), que a arte possibilite às práticas da educação um ensino com 
mais exploração e menos descoberta; mais surpresa e menos controle, um ensino que favoreça 

mais a diferença que a padronização. E que um ensino pela Cultura Visual possa ser um dos 
protagonistas para o alcance destes objetivos.
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Mais que Nunca 
CELEBRANDO a Semana  Internacional de Educação Artística
(UNESCO)

Teresa Torres de Eça; Ângela Saldanha; Emília Catarino 

São ações curtas ou longas com eventos visíveis na rua, no bairro e que acabam sempre por ir 
parar a grupos sociais da Internet (Facebook; Youtube; Tweeter). 
Convidamos alunos e professores a participar. Usamos ttelemóveis, cartões, balões, qualquer 
meio para exprimir e comunicar.   
Fazemos-nos visíveis.

Ação Mais Que nunca, 2013
http://www.facebook.com/pages/M%C3%A1is-que-nunca/326921474048455

Na acção ‘Mais que Nunca’, levada a cabo durante a semana internacional da educação 
artística com o grupo C3 distribuímos centenas de cartazes em todo o mundo sobre a 
importância da educação artística, cartazes que integravam palavras chave elaboradas por arte 
educadores em rede e uma colagem que o pintor Xesus Carballido elaborou especialmente 
para a ação.





52

Mais que Nunca 
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São ações curtas ou longas com eventos visíveis na rua , no bairro  e que acabam sempre por 
ir parar  a  grupos sociais da Internet, (Facebook; Youtube; Tweeter).  Convidamos alunos e 
professores a  participar . Usamos ttelemóveis , cartões, balões, qualquer meio para exprimir e 
comunicar.   
Fazemos-nos visíveis.

Ação Mais Que nunca, 2013
http://www.facebook.com/pages/M%C3%A1is-que-nunca/326921474048455

Na acção ‘Mais que Nunca’, levada a cabo durante a semana internacional da educação 
artística com o grupo C3 distribuímos centenas de cartazes em todo o mundo  sobre a 
importância da educação artística , cartazes que integravam palavras chave elaboradas 
por arte educadores em rede e uma colagem que o pintor  Xesus Carballido elaborou 
especialmente para a ação.
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ARTE CONTEMPORÂNEA NA ESCOLA 
- POSSIBILIDADES
Aprendizagens entre contextos de escola e 
contextos de arte _ o artista educador  

Lígia Lima

Ato performativo na escola - montagem a partir dos registos 
videográficos realizados

E se os edifícios, as plantas e os objetos doutros 
lugares viajassem e me visitassem aqui, neste lugar 
onde cresço? Eu tenho alguns espaços onde todos 
os dias cresço mais um bocadinho. Aliás, eu tenho 
muitos espaços! Só dentro da minha escola existem 
mil, pequenos e grandes espaços... e alguns lugares 
especiais. Tenho o caminho para casa e os lugares 
que imagino estarem lá! E o resto todo.
Construí um mapa interior, meu, que tem muitos 
lugares que partilho com os outros. Acho que os 
outros podem ter também esses lugares, mas noutros 
mapas. Eu também acho que me envolvo mais nos 
lugares dos mapas dos outros quando viajo com eles 
até lá. Podemos partilhar os lugares que construímos 
cá dentro se aprendermos a sair do nossos espaços e 
se descobrirmos os espaços dos outros. 
Visito lugares desconhecidos. Relaciono-me com eles 
da minha perspetiva. Aproximo-me... ou afasto-me? 
As pessoas que os habitam podem ajudar-me nessa 
indecisão? 
Gostava de conhecer outras coisas diferentes e 
novas. Gostava que essas coisas diferentes e novas 
me conhecessem a mim. Há tantas coisas que não 
compreendo... às vezes gostava de compreender 
algumas, outras vezes gostava apenas de saber que 

existem, mesmo que não as compreenda. Só o estarem lá faz com 
que eu me transforme e cresça mais um bocadinho. Também não 
temos de compreender tudo, eu acho. É tão bom sentir sem perceber 
nada. E não ter essa preocupação, de perceber. Desenvolvo-me como 
respiro. Ouço melodias que não decifro. Mas ouço e gosto. Isso faz-
me sentir, e sentir ajuda-me a desenvolver.
Gosto de construir memórias com os outros. Gosto que todos os dias 
sejam um bocadinho diferentes e, às vezes, gosto que se repitam.
‘Arte, não sei bem o que é e queria saber’. Eu imagino. Não penso 
nisso... mas agora tenho de pensar, falou-se dessa palavra na aula. 
Também vem escrita no meu livro. Acho que tem a ver com museus. 
‘Eu imagino o museu com vários quadros e coisas antigas. Nunca fui 
a um, mas gostava de ir aquele que há ali no Porto, o de Serralves.’   
Também ‘não conheço nenhum artista.’ Eu imagino. ‘Imagino que os 
artistas podem estudar em mesas grandes e espaçosas para terem 
as ideias. Gostava de conhecer artistas famosos como Picasso e 
Leonardo da Vinci. Também gostaria de conhecer um escultor.’  
A minha professora disse-nos que vinha alguém à nossa aula. 
Vamos trabalhar juntos. Todos juntos, eu e o resto da turma, a minha 
professora e essa pessoa. Durante várias aulas! Não é só numa aula. 
Parece que essa pessoa é um artista que trabalha no museu. Aquele 
museu que eu disse que gostava de ir, o de Serralves. Tento imaginar 
como tudo vai ser. As aulas vão ser diferentes... mais um adulto na 
sala. O espaço da sala de aula se calhar vai ocupar um lugar diferente 
no meu mapa interior. Precisarei de aumentar as fronteiras?
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Gostava que essa pessoa que vem do Museu de Serralves trouxesse 
plantas, edifícios e objetos que se calhar existem por lá. De certeza 
que se pode crescer por lá também. Imagino que sim. Esses espaços 
devem ter muitos lugares especiais para se conhecer. Esses espaços 
devem ocupar uma grande área no mapa interior de quem lá habita. 
Eu também acho que me envolvo mais nos lugares dos mapas dos 
outros quando viajo com eles até lá. Gostava de poder ir a esse lugar. 
Ir a sério, eu e esse lugar... e os outros. 

Texto escrito para uma contextualização metafórica da investigação 
(2014) 

Lígia Lima _ doutoranda em Educação Artística pela  Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto, professora de Educação 
Visual e de Educação Tecnológica no 2.º Ciclo do Ensino Básico e 
investigadora do i2ADS_nEA núcleo de Educação Artística do Instituto 
de Investigação em Arte, Design e Sociedade _ FBAUP.

                                                       O educador é 
um ‘criador de circunstâncias.’ 

     Fernand Deligny

                                                                                                                                                                                
Resumo
Este artigo constitui um momento de reflexão que se 
inscreve numa fase de análise de dados, no contexto 
de uma tese do Curso Doutoral em Educação Artística 
pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. Trata-se de uma investigação/ação, implicada 
num projeto-oficina de seis sessões com um grupo 
de vinte e seis alunos e um artista educador do 
Serviço Educativo do Museu de Arte Contemporânea 
de Serralves, nas aulas de Educação Visual e de 
Educação Tecnológica, no ano letivo de 2012/2013, 
no segundo ciclo do Ensino Básico. A implementação 
da investigação, inicialmente prevista para durar seis 
semanas, prolongou-se por seis meses e, apesar 
de ter terminado, os resultados apontaram para o 
desenvolvimento de um projeto de continuidade na 
escola, com as instituições parceiras na investigação 
e vários artistas educadores.
A investigação pretende centrar-se nas aprendizagens 
que se geram nos alunos, relativamente a contextos 
artísticos, especificamente à arte contemporânea, 
a partir de proximidades mediadas pelas próprias 
instituições promotoras da arte contemporânea e pela 
partilha do trabalho autoral de artistas educadores 
deslocados para o espaço da escola. 
Palavras-chave: artista educador, arte contemporânea, 
parceria, escola, museu, aprendizagens.

Enquadramento
[...] the encounter with a work of art is not ‘love at first 
sight’ as is generally supposed, and the act of empathy, 
Einfühlung, which is the art-lover’s pleasure, presupposes 
an act of cognition, a decoding operation, which implies 
the implementation of a cognitive acquirement, a cultural 
code. (It will be seen that this internalized code called 

culture functions as cultural capital) owing to the fact that, being unequally 
distributed, it secures profits of distinction. (Bourdieu &  Darbel, 1969,p.3)

As relações de distância da arte e do endeusamento do artista, 
assim como o desfasamento predominante no discurso utilizado 
pelos alunos sobre o seu (des)conhecimento da arte,  são o ponto de 
questionamento, de onde se parte para um percurso de investigação 
que pretende trabalhar, a partir de uma ação participada num contexto 
preciso de prática em Educação Artística, a contemporaneidade e a 
humanização da arte e do artista, numa desconstrução de mitos. A 
presença do museu, neste enquadramento, fundamenta-se enquanto 
espaço fundamental de legitimação da obra de arte, que integra um 
sistema complexo de relações. Pretende-se assim refletir, a partir 
de relações entre arte e instituição promotora da arte, para uma 
exploração de possibilidades de ligações com a escola. A escola pode 
integrar a presença do museu, não apenas através do professor, mas 
através de um artista educador do serviço educativo do museu, ativo 
no espaço escolar a partir do projeto de partilha baseado no seu 
próprio trabalho autoral. 
No registo metodológico, este é um estudo qualitativo, de procedimentos 
múltiplos, que se desenvolve a partir das relações de partilha entre 
alunos/sujeitos, professora/investigadora e artista/educador através 
de observação participada, de entrevistas e de registos videográficos, 
escritos e gráficos, que focam essencialmente os protagonistas, os 
alunos, e investigam as aprendizagens desenvolvidas. 
O carácter exploratório desta investigação pretende refletir sobre a 
possibilidade de que as relações fora do contexto fechado da sala 
de aula podem ser geradoras de aprendizagens e narrativas que 
mobilizem outras potencialidades na construção do discurso e na 
renovação das práticas da Educação Artística em contexto escolar. 

Estrutura da investigação
A investigação pretende gerar aprendizagens nos alunos a partir 
de proximidades mediadas pelas instituições promotoras da arte 
contemporânea e pelos artistas no espaço da escola:
- Relacionando a arte com a atualidade e a contemporaneidade;
- Acedendo a diferentes códigos culturais diluindo, permeabilizando 
e contaminando fronteiras institucionais educativas formais e não 
formais;
- Humanizando o artista e integrando a prática artística no quotidiano;
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- Construindo experiências educativas exteriores a partir do interior 
da escola; 
- Potenciando uma relação mais consciente, crítica e reflexiva dos 
alunos, e entre escola e museu/instituições promotoras da arte. 

Instituições envolvidas:
- Escola Básica e Secundária de Canelas – Agrupamento de Escolas 
de Canelas, Vila Nova de Gaia
- Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves - Serviço 
Educativo
- Casa da Imagem - Arte Contemporânea 
- nEA do i2ADS/FBAUP - Núcleo de Educação Artística do Instituto de 
Investigação em Arte, Design e Sociedade, Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto

Sujeitos participantes:
- Grupo de 26 alunos 
- Professora/investigadora 
- Artistas educadores
- Investigadores do núcleo de Educação Artística do i2ADS/FBAUP
- Comunidade escolar 
- Encarregados de Educação e famílias

Assim, se desenvolveu o programa:
- Inauguração da exposição do artista educador Manuel Santos Maia 
“É a minha própria casa, mas creio que vim fazer uma visita a alguém”, 
na Casa da Imagem, em Vila Nova de Gaia. A inauguração realizou-
se no mês de outubro, antes de iniciarem as sessões de trabalho 
na escola e, apesar de terem recebido o convite (também dirigido 
aos Encarregados de Educação e famílias), nenhum dos alunos foi à 
inauguração. 
- 6 sessões de trabalho de 100 minutos, nas aulas de Educação 
Visual e de Educação Tecnológica (novembro e dezembro de 2012), 
coordenadas pelo artista educador do Serviço Educativo do Museu de 
Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, Manuel Santos Maia, 
a partir da sua obra e do seu próprio processo de trabalho (construção 
da maquete da cidade de Utopia).
- Apresentação do trabalho à comunidade escolar na sexta sessão com 
a inauguração da exposição ‘Arquitetar Utopia’, na escola, que esteve 
patente e em processo desde 12/12/2012 até 19/04/2013, com visitas 

guiadas pelos alunos envolvidos e a participação ativa 
da comunidade escolar. A continuidade do trabalho 
após as 6 sessões foi coordenada pela professora/
investigadora e dinamizada com a colaboração de 
todos os envolvidos.
_ Visita de 6 alunos e 4 Encarregados de Educação, 
depois da sexta sessão, à exposição “É a minha 
própria casa, mas creio que vim fazer uma visita a 
alguém” do artista educador Manuel Santos Maia, na 
Casa da Imagem, em Gaia (visita mediada pela artista 
educadora Inês Azevedo) no dia 14/12/2012.
_ Visita à Fundação de Serralves com oficina orientada 
e visitas guiadas às exposições pelo artista/educador 
Manuel Santos Maia, no dia 8/3/2013;
_ Integração e desenvolvimento do trabalho proposto 
pelo SE do Museu de Serralves, no projeto anual com 
escolas, “Lugares Imaginários - Utopia, Transição” 
de janeiro a abril de 2013. Nesta investigação, 
esse trabalho desenvolveu-se a partir do interesse 
demostrado pelas famílias no projeto, com a 
coordenação e colaboração, durante as aulas, da 
ilustradora Elsa Fernandes, como Encarregada de 
Educação. 
_ Exposição ‘Arquitetar Utopia’ aberta à comunidade 
exterior à escola durante os dias 18/4/2013 e 
19/4/2013, Dias do Agrupamento.
_ I Encontro Entre Espaços Educativos e Artísticos, 
na escola, no dia 19/4/2013, com Investigadores 
do nEA-i2ADS, representantes do Serviço Educativo 
do Museu de Arte Contemporânea de Serralves e da 
Casa da Imagem, artistas educadores, professores, 
famílias e alunos envolvidos.
_ Exposição do trabalho desenvolvido no SE do Museu 
de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves 
entre junho e setembro de 2013. 
_ Continuidade do projeto na escola, em parceria 
com a Casa da Imagem e com o SE do Museu de 
Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, 
assim como com a participação de vários artistas 
educadores.

1. Contextualização
1.1. Investigar em educação artística _ arte contemporânea, 
museus, artistas e escola 
A investigação sobre educação nos museus, especificamente em arte 
contemporânea e projetos com artistas não é uma área desenvolvida 
no contexto nacional. A arte contemporânea não está integrada 
no currículo escolar, no que diz respeito ao Ensino Básico, assim 
como a presença de artistas nas escolas não é prática comum. O 
distanciamento relativamente à cultura e às instituições que operam 
no campo da arte permite a existência de um espaço vazio de 
informação que constrói aprendizagens na escola baseadas em ideias 
de endeusamento do artista e na arte como um mito.
O projeto aqui descrito inscreve-se numa urgência, já que na 
generalidade, não são divulgados projetos que integrem artistas 
que partilhem e trabalhem a sua obra autoral tanto nos serviços 
educativos de museus de arte em Portugal como nas escolas. Devido 
à ausência de informação, nomeadamente científica, relativamente 
a estas temáticas, o decorrer desta investigação tem apontado, 
inevitavelmente, para referências com projetos internacionais, 
nomeadamente projetos e museus em Espanha e Inglaterra. Grupos 
de investigação, como o Grupo de Investigación Interuniversitario 
del Museo Pedagógico de Arte Infantil (GIMUPAI), vinculado no 
Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Universidad 
Complutense de Madrid, e inserido na Faculdade de Belas Artes de 
Madrid ou espaços como a Tate Gallery e Whitechapell Gallery, em 



Londres, são uma referência nesta temática específica. No contexto 
internacional as referências apontam no sentido de uma mudança de 
paradigmas. María Acaso (2011) refere, quando sublinha a predileção 
pelo fator pedagógico e pelo seu êxito repentino no âmbito da arte, 
que entre 2007 e 2010 se multiplicaram publicações que tratam da 
interceção entre arte e pedagogia fazendo referência a um formato 
expositivo que teve lugar em Manhattan:

En septiembre de 2010 tuvo lugar en Manhattan la muestra Rethinking 
School, organizada por el colectivo artístico-pedagógico Redu (www.
letsredu.com). La innovación que esta exposición planteaba era que su 
formato expositivo no se realizó en un centro de arte, ni en un museo, 
ni en una galería: se realizó en una escuela de secundaria. Esta novedad 
conectaba con la selección que hizo el MoMA hace unos años para el 
emplazamiento de su nuevo centro de arte emergente PS1 (Public School 
1), ya que también seleccionó una escuela para su ubicación y, al respetar 
la configuración visual del edificio como centro docente, el espectador 
tenía la sensación de estar entrando en el colegio donde pasó su infancia 
y adolescencia. (p. 30)

Sendo esta uma área pouco esclarecida no contexto nacional, 
pretende-se com esta investigação desenvolver um trabalho que 
possa contribuir para a produção de conhecimento neste âmbito. 

1.2. Educação artística entre contextos formais e 
não formais 
Em Portugal, as parcerias entre a escola e instituições culturais e 
artísticas vão acontecendo, apesar de esta prática estar longe de ser 
uma prática rotineira. O seminário ‘Construir Pontes entre Escolas e 
Museus’ pode ser considerado uma plataforma de visibilidade nesse 
sentido. Geralmente as propostas partem das instituições para as 
escolas e as escolas poderão ou não participar. A escola adapta a sua 
rotina às propostas disponíveis, quando adapta. 
Um estudo sobre a relação escola-museu realizado por Marta Ornelas 
(2012) apresentado no Seminário ‘Construir Pontes entre Escolas e 
Museus’ pode ser elucidativo de alguns aspetos relativamente ao 
estado da arte neste contexto. As atividades nos museus dedicadas 
exclusivamente às escolas envolvem basicamente visitas guiadas, 
jogos e atividades lúdicas. De acordo com os dados deste estudo, as 
iniciativas menos comuns são as instituições culturais desenvolverem 

projetos especificamente para os professores, e 
quando se verificam, têm por objetivo promover as 
suas atividades sem perguntar opiniões. 
Projetos com Escolas do Serviço Educativo do Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves reflete uma 
participação significativa nesta dinâmica escola-
museu. Neste projeto são as escolas que se deslocam 
ao museu, desenvolvendo posteriormente quase todo 
o trabalho na escola, com os professores, a partir das 
propostas feita pelo próprio museu.
Apesar de as escolas enfrentarem entraves de ordem 
burocrática, logística e financeira para se deslocarem 
aos museus, muitos professores continuam a integrar 
visitas nas suas práticas letivas. Do ponto de vista 
dos professores, a importância do museu na prática 
letiva é muito importante e sugerem que os museus e 
as escolas deveriam ter uma pessoa que articulasse 
as parcerias em cada instituição. Neste estudo os 
professores salientaram que os museus não revelam 
abertura para a possibilidade de se deslocarem à 
escola. Esta investigação demostra, no entanto, 
que este poderá ser um paradigma em mudança. O 
facto de ter o Serviço Educativo do Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves e a Casa da Imagem 
como parceiros nesta investigação, pode representar 
uma brecha para um trabalho efetivo de (des)
construção de relações cristalizadas entre contextos 
artísticos e educativos formais e não formais. 
Uma instituição promotora da arte contemporânea que 
demostra uma dinâmica de pensamento orientada 
numa relação de partilha e colaboração entre a 
arte e o público e que, de fato, a põe em prática é 
a Casa da Imagem. Inês Azevedo  e Joana Mateus, 
artistas educadoras e dinamizadoras deste espaço, 
questionam até que ponto é que não é legítimo 
pensar-se que a relação com a prática artística 
não deve ser pedagógica e didática e os artistas 
poderem também relacionar-se com as coisas dessa 
perspetiva. Exemplo disso é o trabalho que a Casa da 
Imagem tem desenvolvido em parceria com diversas 

escolas e instituições de ensino em Vila Nova de Gaia desde 2011, 
dinamizando projetos com diversos artistas educadores, no espaço 
da escola, nomeadamente a partir de propostas feitas pelos próprios 
professores.
O Serviço Educativo da Fundação Calouste Gulbenkian também 
integra artistas nas suas práticas educativas. O Descobrir – 
Programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência divulgou, 
no início de 2013 um projeto piloto que promove a colaboração entre 
artistas e professores de diversas disciplinas direcionados para o 
ensino secundário – o Projeto DEZ x DEZ. Este é um projeto que 
centra a sua ação nas relações entre artistas e escola, no entanto é 
dirigido especificamente ao ensino secundário. 
Há colaborações pontuais que acontecem, nomeadamente por 
iniciativa dos próprios artistas, como é o caso do artista madeirense 
Rigo 23, que desenvolveu um trabalho com uma escola na cidade do 
Porto, quando participou na exposição Às Arte, Cidadãos, no Museu 
de Arte Contemporânea de Serralves  ou do escultor Paulo Neves, 
que tem trabalhado com escolas em diversas ocasiões.   No contexto 
nacional sobressaem a dinâmica de novos espaços culturais como 
o Centro Cultural Vila Flor ou a Casa das Histórias, mas urge refletir 
sobre eles, registar e analisar as suas implicações e resultados 
obtidos. 

1.3. Mitos – (des)construções
“É nesta questão relativa ao processo de criação das obras que 
se faz sentir o mito romântico do artista como um génio e como 
um ser à parte e superior a todos os seres. (…) A linguagem da 
“graça”, de que se revestem as explicações que procuram mostrar 
o quanto o artista é um eleito, estão próximas do inexplicável.” 
(Martins, 2012, pp. 344-345) Entre nós, contra este mito de que a 
“inspiração” como fator instintivo é o que distingue o artista do não 
artista reagiram alguns artistas, como Álvaro Lapa, num passado 
relativamente recente, num estudo direcionado para o discurso 
dos próprios artistas relativamente à arte. Álvaro Lapa refere neste 
estudo que não há “criação artística” senão como um mito. (Dionísio, 
1968, p.95) 
De uma perspetiva abrangente, na bagagem cultural que os alunos 
trazem para a escola na primeira vez que têm uma disciplina formal 
na área das artes visuais, a arte está essencialmente relacionada 
com o passado, com a história. Os artistas morreram e deixaram 
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58legados da sua arte nos museus de arte antiga . A arte na atualidade 
não tem lugar no imaginário cultural da grande maioria dos alunos. De 
acordo com João Fernandes  a imagem clássica do museu relaciona-
se com o passado e com o que é pouco acessível. 

“(…) para uma significativa percentagem de alunos e professores, a 
imagem do museu permanece ainda como “um lugar onde se guardam 
objetos antigos” ou um espaço de “sacralização da obra de arte” e onde 
quase nada é permitido. A maioria dos museus dispõe atualmente de 
um serviço educativo que procura desenvolver estratégias de formação 
e educação estética dos seus públicos, desmistificando esse conceito.” 
(Costa, 2012) 

1.4. Educação Artística em contexto escolar - cultura 
como código                                                    
A importância do espaço ocupado pela arte no campo das artes 
visuais no sistema educativo do Ensino Básico em Portugal reflete uma 
realidade comum a todas as outras áreas artísticas, nomeadamente 
das artes performativas, cuja presença não se concretiza nem nos 
programas curriculares nem como disciplina autónoma. A presença 
da arte em geral não constitui prioridade no currículo do ensino 
artístico no Ensino Básico. Esta evidência pode representar a urgência 
de uma reflexão relativa à ausência de uma visão atualizada no ensino 
artístico, especificamente no Ensino Básico. 
“How can we think of “education” as circulations of Knowledge and not 
as the top-down or down-up dynamics in which there is always a given, 
dominant direction for the movement of knowledge? The direction of 
the knowledge determines its mode of dissemination[…]” (Rogoff, 
2010).Estabelecer parcerias que se podem desenvolver de uma forma 
continuada, num compromisso efetivo, a partir de um espaço exterior 
à escola, que integre em si mesmo um acesso privilegiado à cultura 
e à arte, poderá ajudar a explorar aprendizagens e experiências 
descentralizadas do envolvimento escolar rotineiro, numa busca de 
linguagens e narrativas contemporâneas, não habituais nas práticas 
pedagógicas do ensino da arte. Numa entrevista a propósito do seu 
livro “Tristes Escolas” João Teixeira Lopes referiu:

“(…)curiosamente, verifiquei que os alunos de classes cultural e 
economicamente mais desfavorecidas são os que gostavam que a 
escola tivesse um papel mais activo do ponto de vista da dinamização 

cultural. E isto percebe-se, porque são alunos que, na sua 
socialização familiar, não obtiveram códigos necessários à 
decifração de muitas actividades culturais que acontecem 
à sua volta, que gostavam de conhecer e que não têm 
essa oportunidade.” (http://www.apagina.pt/ 30 de Maio 
de 2012)

E continua:
            
“(…) para esses alunos a Escola é, talvez, a última 
oportunidade - porque muitos deles não vão ter, com 
certeza, uma experiência escolar muito grande - para 
receberem os códigos que lhes permitiriam aceder em 
pé de igualdade às formas de manifestação cultural das 
sociedades modernas. Quero dizer, para que eles possam 
ir espontaneamente, sem nenhuma vergonha cultural, a 
um teatro ou a um museu. Neste aspecto, a Escola seria 
o último bastião, mas falha completamente.
Eu chego a dizer que a Escola se demitiu de grande parte 
das suas responsabilidades. É uma Escola inoperacional, 
que vomita diplomas e nada mais, que não compreende 
as complexas mudanças que à sua volta vão acontecendo. 
E quando digo a Escola, não estou a dizer os professores, 
estou a dizer a Escola-instituição mesmo, com tudo o que 
isso carrega de abstracto. (http://www.apagina.pt/30 
de Maio de 2012)

A escola gere-se dentro do seu espaço como um 
lugar fechado e burocrático. As relações com o 
exterior estão limitadas por obstáculos reais. O 
espaço onde as relações se estabelecem, quando 
estabelecem, geralmente é o espaço da instituição 
cultural. Esta investigação pretende agir apontando 
abordagens concretas possíveis, mesmo com os 
constrangimentos que limitam o envolvimento entre 
instituições e  pretende pôr em evidência que, 
independente do programa educativo, o currículo 
orientador poderá considerar a presença da arte, 
numa perspetiva contemporânea. 
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“… como levar os professores habituados a cumprir rotinas a repensar 
a sua profissão? Eles não desenvolverão competências se não se 
perceberem como organizadores de situações didáticas e de atividades 
que têm sentido para os alunos, envolvendo-os, e, ao mesmo tempo, 
gerando aprendizagens fundamentais. (…) O principal recurso do 
professor é a postura reflexiva, sua capacidade de observar, de regular, 
de inovar, de aprender com os outros, com os alunos, com a experiência.” 
(Perrenoud, 2000) 
Neste sentido, esta investigação poderá contribuir para a construção 
de um conhecimento neste âmbito particular da Educação Artística, 
dirigido especificamente para as aprendizagens dos alunos em 
contexto escolar, possibilitando a implementação de um currículo 
mais reflexivo e crítico.

2.  FOCOS DE INVESTIGAÇÃO
2.1. Arte contemporânea

‘El arte contemporâneo estabelece mecanismos de provocación, de 
imaginación, de interacción, de reinterpretación y de apropriación por 
parte del receptor, y sin él, esta manifestacción artística se quedaría en 
papel mojado, ya que en ningún momento de la historia como el actual, se 
há requerido la acción de outra persona que no fuera el artista, ya que el 
processo creativo es mucho más abierto, no guiado por los gustos, modas 
o demandas de un cierto público entendido, sino que la creación sale 
directamente del artista, en constante construcción y en contacto com el 



sentido de la sociedad.’  (Esteras, 2008, p. 163)  
Esta pretende ser a tónica dada à arte contemporânea nesta 
investigação, que procurará refletir sobre a sua ausência no espaço 
da escola. De acordo com Párraga  (in Esteras, 2008, p.16)a arte 
contemporânea integra a importância da participação do público 
na relação com o processo criativo, sendo necessário, no entanto, 
para que esta relação resulte, que o público esteja minimamente 
preparado, para uma participação consciente. Várias possibilidades 
e abordagens poderão ser facilitadoras desta relação no contexto 
preciso da escola, a que se refere esta investigação, nomeadamente 
as oficinas dinamizadas pelos museus. A realização de uma oficina no 
museu, ainda de acordo com Párraga [in Esteras, 2008, p.22),integra 
várias etapas, iniciando o contacto no museu e terminando na escola.
Nesta investigação esta ordem é inversa, sendo o contacto iniciado 
no espaço da escola, numa relação de proximidade mediada pelo 
artista educador, despindo a instituição museu do seu espaço 
físico e deslocando-a da sua zona de conforto. “El espectador 
recibe información que no cuestiona en ningún momento porque 
la autoridade del museo y del educador como agente cultural 
se imponen en la recepción.” (Fernández & Río, 2007, p.31) É 
precisamente devido a este fator, que esta investigação terá como 
ponto de partida o espaço escolar. O lugar ocupado pelo museu e pelo 
artista pretende ser transferido numa primeira fase para o espaço da 
escola com a intenção de provocar o mínimo de alterações, evitando 
barreiras que eventualmente possam condicionar uma participação 
espontânea dos próprios alunos, permitindo a existência para um 
espaço de questionamento. Cria-se um espaço de segurança, onde 
o envolvimento numa atividade nova é de outra ordem relativamente 
a um espaço novo, onde as condicionantes poderão representar um 
fator inibidor para o debate e para a reflexão.
Se o trabalho for iniciado e desenvolvido no espaço da escola, 
que aprendizagens se poderão gerar e que relações se poderão 
estabelecer posteriormente entre os alunos e o espaço do museu? 

2.2. Museu - Serviço Educativo 
Sendo a educação artística no ensino básico o ponto de partida para 
uma investigação que pretende refletir aprendizagens relativas a 
contextos de arte, é importante que se integrem na investigação os 
sistemas que a constroem e regulam. O museu é por excelência o 
lugar onde se valida a arte e em torno do qual se constroem mitos. 

Explorar as suas dinâmicas é fundamental para as 
aprendizagens que se pretendem promover nesta 
investigação.  

Nos damos cuenta de que un departamento de educación 
es mucho más que un cajón de sastre. Es el terreno en 
que generamos conocimiento, contextualizamos los 
artefactos artísticos, originamos experiencias estéticas y 
creamos nuevas historias al involucrar a los/as usuarios/
as a unir sus mundos con lo que el museo les ofrece, 
creando así nuevos relatos. ”  (Orgaz, 2011, p.16) 

O pensamento para que a própria arte aponta 
atualmente pode incorporar outras práticas nos 
serviços educativos dos museus, que reflitam não uma 
estratificação comunicacional mas uma confluência e 
partilha de pensamentos e experiências que poderia 
representar a dinâmica contemporânea da arte e 
que poderá contrastar com o que Bourdieu e Darbel 
(1969) referem quando fazem referência ao “museu 
que abriga tesouros artísticos que se encontram, ao 
mesmo tempo (e paradoxalmente), abertos a todos 
e interditados à maioria das pessoas.” (p.9). Nesse 
sentido a escola pode desempenhar um papel 
preponderante de poder, se desenvolver projetos, 
baseados em parcerias, pensados e propostos aos 
serviços educativos dos museus e espaços culturais 
a partir de pontos de interesse comuns e adequados 
aos próprios projetos escolares.

At the beginning of the twenty-first century, museums are 
re-orientating themselves trough imagining afresh what 
they can become; familiar practices are being reassessed 
and tired philosophies are being overturned. New ideas 
about culture and society and new policy initiatives 
challenge museums to rethink their purposes, to account 
for their performance and to redesign their pedagogies.” 
(Hooper-Greenhill, 2007, p.1). 

A maneira de entender a educação por parte dos 

serviços educativos, fazendo eco de teorias construtivistas, vai 
centrando mais a sua atenção na oferta de experiências dinâmicas 
aos visitantes em vez de se preocupar apenas com os conteúdos a 
ensinar. (Orgaz,2011) 
Podemos questionar com pertinência, que papel poderão 
desempenhar os próprios artistas nesta dinâmica de relações 
referindo-se, neste contexto, os artistas que trabalham como 
educadores nos Serviços Educativos dos museus.

2.3. O artista educador
‘O artista concentra-se cada vez mais decididamente nas relações 
que o seu trabalho irá criar em seu público ou na invenção em 
modelos de socialidade. Essa produção específica determina não 
só um campo ideológico e prático, mas também novos domínios 
formais.’ (Bourriaud, 2009, p.40) Numa análise atual de uma aura 
artística que ainda persiste, alteram-se os discursos relativos à sua 
origem, anteriormente direcionada apenas para o sujeito enquanto 
artista, para uma origem que agora não só é partilhada com o 
público, como é dependente desse mesmo público. “A aura da arte 
não se encontra mais no mundo representado pela obra, sequer na 
forma, mas está diante dela mesma, na forma coletiva temporal que 
produz ao ser exposta.” (Bourriaud, 2009, p.85)
Numa procura de integrar nas práticas pedagógicas estratégias de 
relacionamentos com a arte, estabelece-se a ligação com o processo 
de elaboração da obra. A participação dos artistas, neste sentido, 
pretende partilhar processos na prática artística, no sentido de 
refletir uma (des)construção de mitos e permitir um espaço relacional 
para o questionamento e para a reflexão. A possibilidade de integrar 
na escola a presença de artistas que partilhem o seu trabalho, 
mediadores e educadores, e integrados na rede museológica e 
institucional promotora da arte, poderá permitir a construção de 
uma reflexão abrangente e integradora das relações complexas que 
gerem o contexto da arte, numa perspetiva crítica e interventiva. 

‘(…)as escolas são micro-sociedades onde convivem a necessidade 
de mudança e a resistência à mudança, onde se vivem tensões no 
sentido de repor velho e de construir novos equilíbrios.(…) A introdução 
das práticas de mediação, designadamente nas escolas, requer uma 
constante análise dialéctica entre o instituído e os processos de mudança 
que tal introdução impõe, designadamente no campo das relações de 
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Nesta investigação pretende-se abrir circuitos educativos, 
desconstruindo mitos, numa procura de construção do conhecimento. 
“La admiración que provoca el genio de outro tiene como consecuencia 
una posición de distancia.” (Saravia in Fernández & Río, 2007, p.54) 
O processo tem, neste contexto, uma tónica relevante em relação 
ao produto final. Mais do que trabalhar a relação que se estabelece 
com a obra de arte ‘acabada’, divulgada e exposta, procurou-se 
essencialmente trabalhar a relação que se pode estabelecer com o 
processo de produção artística. Os artistas têm desempenhado um 
papel central nos programas educativos há mais de trinta anos na 
Tate Gallery e, de acordo com educadores desta instituição, o papel 
do artista tem-se revelado essencial pela relação que pode ser 
estabelecida entre a produção artística e a própria aprendizagem. 
(Pringle & deWitt, 2014)
De que forma projetos de colaboração entre contextos de educação 
artística formais e não formais, através de práticas de mediação que 
integrem a colaboração dos artistas, poderão ser catalisadoras de 
mudanças?  

‘esta irrupción del artista  en el âmbito escolar significaba una transgresión 
en las rutinas para interrumpir la normalidade, buscando el diálogo, la 
reflexión crítica y la invitación a experimentar, conocer e investigar a través 
del juego creativo. Actualmente, el artista contemporâneo que trabaja 
como “tallerista” en colaboración com los centros educativos, acepta el 
compromisso de ser agente activo en la transformación de la escuela(…). 
(Molina in Esteras, 2008, p. 181)

3. Questões metodológicas
Esta investigação pretende fazer um levantamento sistematizado 
do estado da arte no que se refere a bibliografia e experiências 
sobre Educação Artística no Ensino Básico referindo práticas 
curriculares no ensino das artes visuais, focando parcerias que se 
têm vindo a estabelecer entre arte e escola no panorama nacional, 
nomeadamente referindo a participação de artistas nas diversas 
práticas educativas. Relativamente a referências internacionais, tem 
sido feito um levantamento de casos de museus que integrem no seu 
serviço educativo projetos com artistas e de museus que desenvolvam 
projetos com a participação das escolas, dando particular relevância a 

museus que integrem as duas práticas nos mesmos 
projetos e escolhendo casos de foco representativo.
A recolha de fontes documentais primárias e 
secundárias, assim como a recolha de dados 
primários, estão a ser analisadas com base em 
métodos qualitativos. As fontes documentais 
recolheram textos, opiniões e reflexões de artistas, 
professores, alunos, investigadores, equipas 
responsáveis pelos museus e respetivos serviços 
educativos e outros intervenientes, cuja participação 
na investigação se revelou pertinente nalgum 
momento, como Encarregados de Educação e 
famílias.A noção de professor/investigador está a ser 
desenvolvida em práticas colaborativas e de reflexão 
partilhada, sendo essencial ter em linha de conta que 
o pressuposto desta investigação se reverte de um 
carácter experimental, através da recolha de material 
empírico, analisável e analisado numa investigação 
partilhada por todos os intervenientes. Tratando-se 
de uma pesquisa/ação, o registo de dados integra 
um misto de métodos (Coutinho, 2011). Foi utilizado 
um conjunto de instrumentos que permite analisar os 
dados recolhidos através de entrevistas, de diários 
de campo, de registos gráficos e videográficos, da 
construção de quadros de informação e grelhas 
organizativas e da realização de reuniões formais e 
informais, dando relevância a métodos narrativos. 
Foram feitos todos os pedidos necessários de 
autorização e consentimento para a implementação 
da investigação, considerando as especificidades e a 
importância da ética na investigação.



Etapas antes da implementação da ação (6 semanas) Etapas depois da implementação da ação (6 meses)
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4. Pontos para reflexão
4.1. Envolver, comunicar, refletir, intervir e mudar 
Investigar a partir de uma ação que pretende alterar uma determinada situação inicial, pode ultrapassar de uma forma imprevisível as questões de 
partida e apontar para novas direções, para novas possibilidades. A investigação/ação tem essa mesma característica, permitir que o acaso tenha 
uma relação inequívoca com os acontecimentos e consequentemente com a seleção e recolha de dados. A gestão do tempo evidenciou-se como um 
dos fatores fundamentais no decorrer desta investigação, tendo sido catalisador de múltiplas mudanças que aconteceram devido a uma orientação 
pedagógica flexível.

“The idea of learners being encouraged to take risks in their specific learning context suggests a pedagogy that is not totally controlled by specified learning 
outcomes. It suggests a flexible teaching-learning space that attempts to accommodate unpredictable or unexpected directions in learning. Encouraging learners 
to take risks in their practice, by implication, suggests that teachers themselves are also taking risks in that they have to be able to ‘let things happen’; they have to 
be able to facilitate these learning pathways without a clear sense of outcome.” (Atkinson in Allen, 2011, p. 103)

Nesta investigação em concreto, apesar das questões de partida ainda continuarem centradas num grupo de vinte e seis alunos e nas aprendizagens 
que estes desenvolveram perante a alteração das rotinas escolares entre contextos artísticos e educativos, outros fatores em paralelo se têm evidenciado 
como pontos importantes de atenção e reflexão. Destaca-se o facto de o projeto se ter tornado num foco de grande interesse, curiosidade e participação, 
de forma generalizada e ampliada. Na implementação desta investigação, entre todos os dados que estão a ser registados, recolhidos e analisados, este 
destaca-se e, nesta fase, provoca questionamentos que apontam para uma análise mais focalizada. 
A comunicação gera partilha, associação, apropriação, reflexão, intervenção e mudança. Os pontos de conexão que se estabeleceram entre as pessoas 
envolvidas e as que foram envolvidas a partir destas relações que se geraram entre as primeiras, refletem múltiplas direções que ultrapassaram 
as fronteiras da escola e encontraram novos espaços, diluindo fronteiras entre a escola e a comunidade. Não só em contexto de aula/oficina a 
comunicação foi uma constante na dinâmica entre artista/educador, professora/investigadora e alunos/sujeitos, como também se desenvolveu uma 
rede de comunicação e proximidade muito para além do inicialmente previsto.
Perante o interesse e a participação ativa demonstrados pela comunidade educativa, pelos Encarregados de Educação e pelas instituições parceiras 
relativamente ao projeto, proporcionou-se a continuidade do mesmo a partir de 2013. Que conjunto de fatores se agregou para que esta continuidade, 
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imprevisível no início da investigação, acontecesse? 

4.2. Transformar o(s) espaço(s)
A aula, dentro ou fora da sala, dentro ou fora de espaços pode explorar 
lugares sem fronteira, sem orientação direcionada, permitindo 
ao saber, ser experienciado, ser vivido, ser aplicado e assimilado 
em múltiplas direções. Neste sentido e no contexto preciso desta 
investigação, o espaço tornou-se numa questão relevante. Este grupo 
de alunos, desenvolveu uma transformação na postura relativamente 
às dinâmicas de aula no que diz respeito à relação que estabeleceu 
com o espaço, tendo sido exploradas dinâmicas em diversos espaços 
exteriores à sala e à escola, tanto em contexto de aula como fora do 
horário letivo.
Neste sentido, focam-se nesta investigação os espaços onde as 
instituições, museu e escola e, posteriormente as casas dos alunos, 
se fixam fisicamente, a própria diversidade dos espaços que integram 
essas instituições e lugares (salas, arrecadações, cozinhas, quartos, 
espaços exteriores) e a multiplicidade de (re)organizações possíveis 
desses mesmos espaços (sala como espaço de projeção, arrecadação 
como espaço de oficina e atelier como espaço de exposição), numa 
tentativa de abrir possibilidades de construção de experiências 
que apontem essencialmente para uma conexão de narrativas e 
aprendizagens mapeadas em múltiplos cruzamentos e ligações.  
O facto de ter sido proposta a construção da maquete de uma cidade, 
permitiu que todos encontrassem um lugar naquele espaço, assim 
como o facto de abrir o espaço ao público na última sessão, sem ter 
no entanto terminado a cidade. Convidar os visitantes a participar num 
trabalho em processo permitiu explorar uma desconstrução de ideias 
cristalizadas relativamente ao espaço expositivo e artístico como 
sacralizado e distante, tornando-o num lugar partilhado e dinâmico, 
de conflito e em construção. 
Como refere Huerta (2011), nem os museus nem as escolas se podem 
considerar meros monumentos e edifícios. As escolas e os museus são 
essencialmente pessoas. Apesar desta constatação aparentemente 
tão óbvia, as redes complexas de relações que validam a arte e as que 
gerem a instituição escolar, tendem a desvalorizar a multiplicidade 
de dinâmicas educativas que se poderiam gerar com parcerias mais 
partilhadas e interventivas. 

CONSIDERAÇÕES
Ensinar a ver o que não está à vista poderia fazer 
parte de um pensamento pedagógico contemporâneo 
inerente não só à arte mas também a todas as outras 
áreas integradoras do saber. Giorgio Agamben (2009) 
estabelece, num paralelismo interessante, o que 
parece ilustrar este conceito de contemporaneidade, 
que poderia ser integrador das aprendizagens na 
escola proporcionando o desenvolvimento de um 
lugar privilegiado para a interpretação, para a crítica, 
para a descoberta e para a criação: 

“No universo em expansão, as galáxias mais remotas 
distanciam-se de nós a uma velocidade tão grande 
que a sua luz não nos consegue alcançar. Aquilo que 
percebemos como o escuro do céu é essa luz que viaja 
velocíssima até nós e, no entanto, não nos pode alcançar, 
porque as galáxias das quais provém distanciam-se a 
uma velocidade superior àquela luz. Perceber no escuro 
do presente essa luz que procura alcançar-nos e não 
pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo.” ( pp.64-
65) 

No entanto, no Ensino Básico, o sistema escolar tenta 
integrar na ação educativa a constante necessidade 
de objetivar os seus percursos na luz visível do 
nosso tempo. Como sugere Fernando Hernandez  a 
escola deve-se construir num currículo integrador. 
A relação metafórica com a realidade atual que 
Zygmunt Bauman (2011) estabelece, quando refere 
a modernidade líquida, integra este fluxo de relações 
e aprendizagens desenvolvidas em significações de 
imprevisibilidade e de incerteza. Pensar a escola de 
acordo com esta perspetiva parece impossível para 
uma era assim tão fluida. (Ramos do Ó, 2007, p.116)
O pensamento que orienta a educação artística na 
escola constrói-se com representações sedimentadas 
e invisíveis que alicerçam o nosso sentido comum e 
individual numa perspetiva turva e obstruída pelo 

paradigma da escolarização. Dentro de uma organização instituída 
e hierarquizada, contabilizada e cronometrada como é a escola, que 
prevê e dirige o conhecimento adquirido num determinado sentido, 
alargar o foco pedagógico para o exterior do espaço escolar em 
direção a uma busca partilhada na criação de experiências com 
parceiros educativos, proporcionando um quadro referencial múltiplo 
na educação artística, pode apontar outras direções possíveis em 
desenvolvimento neste campo de reflexão. 
Se o espaço ocupado pela escola for encarado como o aparelho 
ideológico escolar que nos descreve Althusser (1996, p.114), a 
sua função irá condicionar a formação integral de cada individuo 
e perspetivar uma evolução de mentalidades e pensamento 
compartimentados, com um papel na sociedade já pré-estabelecido.

“Entender o estudante como centro da sua aprendizagem não significa 
estabelecer um quadro fechado de aprendizagens, de conteúdos, de 
competências, balizados por perfis de formação, desenhos curriculares e 
conteúdos programáticos que estabeleçam o seu quadro de interesses, 
e que geralmente os afasta dos envolvimentos ideológicos que o seu
desempenho pleno como cidadãos lhes exige, que inibe uma consciência 
global sobre a arte e apenas remete para um campo específico do fazer, 
ou para o desenho de uma estratégia artificial de percurso autoral.” 
(Paiva, 2009:212)

Refletir sobre um espaço destinado a aprendizagens formais como 
é o espaço da escola, leva ao questionamento da consciência 
crítica que nos propomos desenvolver em nós mesmos enquanto 
professores e consequentemente nos alunos. No contexto estrutural 
escolar a informação/formação corre o risco de se fechar em si 
mesma se os que lhe podem aceder a deixam estática e suspensa, 
indefinida e distante. Um mundo de aprendizagens e experiências 
sistematicamente encerrado entre quatro paredes, como é o espaço 
formal da escola, limita o horizonte, a oportunidade, a vontade, a 
partilha de saberes, de experiências e de envolvências que reflete 
o próprio indivíduo. O pensamento deve ser uma reflexão dinâmica, 
onde o acaso tem um lugar cativo e todas as relações que daí 
podem advir. Experienciar reflete uma aprendizagem. A arte não é 
um conteúdo direcionável e estanque que está encerrado nos livros, 
nas bibliotecas, no discurso, na imagem, na palavra escrita e que se 
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leve para a sala de aula dentro de uma pasta ou num projetor. 
O envolvimento institucional e organizado da sociedade ocidental 
suspende o pensamento reflexivo, inquiridor e crítico quando as 
instituições promotoras de arte, como os museus ou galerias, ficam 
no imaginário comum como lugares onde a arte se valida como um 
dado inquestionável.

De acordo com o pensamento de Duchamp (…) a relação da arte com 
o sistema gera l(social, político, económico) é uma relação de integração 
e não de conflito. Desempenhando participações simultâneas, Duchamp 
desmonta a antiga ideologia do artista exilado, recusado, contestatário: a 
arte não é um domínio com leis diferentes do sistema geral. É uma simples 
peça num  jogo de comunicação em que tanto a entrada como a saída 
são impossíveis de encontrar. Não há origem, não há fim. (Cauquelin, 
2010, p.67 )
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  Entrevista exploratória realizada em Janeiro de 2012 ao escultor 
Paulo Neves no seu atelier em Cucujães 
  Entrevistas exploratórias realizadas aos alunos do 2º Ciclo em 
Dezembro de 2011 para este projeto de tese
  II Encontro Internacional de Educação Artística, 2012, FBAUP, Porto
  Seminário “Quarto” que se realizou no dia 25 de Fevereiro de 2012, 
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Num contexto de mudança que se vai desenvolvendo e que urge 
acelerar, devemos evidenciar o que achamos que deve mudar 
no Ensino das Artes Visuais. E iniciamos a nossa abordagem 
estabelecendo que esta disciplina, a que sugerimos que se chame 
Educação para a Criatividade Visual, deveria pautar-se pelo despertar 
da Liberdade através da Criação. 
Um aluno aprende, se se sentir livre internamente, sem as amarras da 
falta de auto-estima e do baixo autoconceito. A verdadeira liberdade 
está muito além de: não estar preso; não ter saúde; não ter dinheiro; 
não ter poder; não fazer o que apetece; não ter regras. A liberdade 
revela-se através: da aceitação dos conteúdos inconscientes, do fluir 
da criatividade e da intuição, da progressiva capacidade de amar e 
transmitir afetos. É neste contexto que a Educação para a Criatividade 
Visual se insere. Para que isto se possa experimentar, há circunstâncias 

necessárias para o efeito: formar professores (cursos 
de formação, pós-graduações, etc., grátis), onde se 
deveria explorar a disciplina da criatividade, na sua 
prática e na sua teoria, contextualizando-a nas áreas 
da psicologia, da psicanálise, da antropologia e da 
sociologia. Para criar condições neste sentido, seria 
prudente: mudar os currículos; alterar as metas e os 
seus postulados e pressupostos; disponibilizar mais 
tempo para esta área; e sensibilizar a comunidade 
educativa para a importância desta área da formação. 
Como se poria em prática esta disciplina com este 
novo nome? Parte-se da ideia de que a criatividade 
não existe na fantasia subjetiva pura; ela existe na 
sua prática. A prática desta disciplina teria de ser 
submetida a estratégias de desbloqueio emocional, 
pondo em prática a construção de um conhecimento 
em que se relacionasse dialeticamente o objetivo com 
o subjetivo. 
Nesta perspetiva, por exemplo, nem só geometria, 
nem só expressão, nem só comunicação denotativa, 
nem só poesia. Deveria haver sempre um pretexto 
para que, durante a criação de algo concreto, o 
professor criasse, no aluno, condições para que este 
tivesse necessidade de fazer uma ponte entre o seu 
consciente e o seu inconsciente, de tal modo que 

o concreto se relacionasse com os medos, desejos e necessidades 
oprimidas pelas normas da sociedade ou da sua educação. Como é 
óbvio, neste tipo de ação, é necessário um diálogo frequente com os 
alunos, pelo que as turmas não poderiam ter mais do que 20 alunos.
Num contexto de reflexão concetual, abordaremos a ideia sobre a 
qual estamos implicados, a maioria das vezes, limitadamente: o Ser-
livre – termo que propomos, e sobre o qual faremos um pequeno 
ensaio acerca do seu possível entendimento. Empreenderemos 
a construção do nosso saber sobre este conceito, recorrendo 
implicitamente a alicerces da psicanálise, focando-nos na ideia de 
liberdade interna como um percurso de individuação em direção ao 
Self, da identificação à identidade.

Palavras-chave: liberdade; criatividade; intuição; consciente, 
inconsciente, identidade, identificação, sombra, persona.



Contextualização 

O sistema consciente tem a função de reconhecer informações relativas 
às excitações provindas do exterior e do interior, que ficam registradas 
qualitativamente de acordo com o prazer/ou desprazer que causam, 
cujas representações se processam no sistema inconsciente. Assim, 
em sua maior parte, as funções percetivo-cognitivo-motoras do ego – 
como as de perceção, pensamento, juízo crítico, evocação, antecipação, 
conhecimento, atividade motora, etc. –, operam no sistema consciente, 
embora intimamente conjugadas com o sistema inconsciente, com o qual 
comumente estão em oposição. (Zimerman, 2001, p. 83)

Partimos desta base concetual, sublinhando que não se pode abordar 
o consciente sem o relacionar com o inconsciente. Entre ambos existe 
uma comunicação, da qual resulta, desejadamente, uma reconciliação 
que contribui para a nossa sensação de liberdade.
O “Ser-se” implica uma noção de estar consciente de que se é, que 
passa por estar ciente dos próprios sentimentos. Ora, “a consciência 
de que se é” parte da definição, à partida, “do que se não é”: “Eu não 
sou Outro” (afirmação que não é linear). Melhor dizendo, Eu sou: a 
partir do momento em que o Outro deixa de estar dentro de mim e 
incorporado em mim, confundindo-se com o meu Eu. Ora, esta hipótese 
coloca-nos perante a noção de “sentimento de identidade” a partir da 
qual se gera, na nossa perspetiva, a real liberdade e o verdadeiro Self, 
e para a qual deveria contribuir efetivamente a educação formal, mas 
também a educação informal inerente às experiências criativas. O 
Outro poderá estar representando no nosso eu, no que toca à empatia 
de acordo com os afetos positivos partilhados. Logo, o Outro estará 
presente nestas circunstâncias, e não, desejadamente, sob a forma 
de afetos negativos. O que implica que não nos tornemos submissos 
em relação as estes afetos, sob pena de perdermos a liberdade, 
pelo que deveremos conhecer o nosso eu, e não devemos adotar 
comportamentos mecanizados acríticos em função de valores e regras 
totalizantes vindas do exterior. Para reforçar esta ideia, socorrer-me-ei 
de Zimerman (2001, p. 203), que diz o seguinte: 

A aquisição de um sentimento de identidade coeso e harmónico resulta 
do reconhecimento e da elaboração das distintas identificações parciais 
que, desde os primórdios de seu desenvolvimento, se foram incorporando 

ao sujeito pela introjeção do código de valores dos pais e 
da sociedade. Esse processo complica-se, na medida em 
que cada um dos pais modeladores das identificações 
do filho, por sua vez, também está identificado com 
os aspetos parciais ou totais dos seus respetivos pais, 
num importante movimento transgeracional que, muitas 
vezes, atravessa sucessivas gerações na transmissão dos 
mesmos valores formadores da identidade, nos seus três 
níveis inseparáveis: individual, a grupal e a social. 

Não negamos as tradições, as heranças da cultura, 
dos hábitos e dos valores, mas tudo isso tem de ser 
atualizado, sob pena de sermos canais pelos quais 
tudo isso passa sem sermos críticos e sem termos 
consciência do porquê e do como essas heranças 
chegaram até nós e foram sendo praticadas, 
tantas vezes, mecanicamente e sem noção dos 
fundamentos da sua existência. Não se trata, pois, de 
rejeitar mas sim de compreender. E, no nosso ponto 
de vista, apreender o conhecimento passa por uma 
atividade de discernimento e de desconstrução para 
que o mesmo seja útil no nosso crescimento efetivo e 
prossecutivo, para o que é fundamental desenvolver a 
nossa capacidade de criação e intuição.
Ainda, recorrendo, mais uma vez, a Zimerman (2001, 
p. 376), quando se reporta à teoria de Hartmann, 
fazemos uma ligação entre a identidade, a liberdade 
e a criatividade, considerando que “o termo Self (…) 
foi concetualizado como a ‘imagem de si-mesmo’, 
sendo composto de estruturas, entre as quais consta 
não somente o ego, mas também o id, o superego e, 
inclusive, a imagem do corpo, ou seja, a Personalidade 
total”, e que há uma “diferenciação entre ego-função 
(um conjunto de funções, tanto as conscientes como 
as provindas do inconsciente) e ego-representação, 
que alude à imagem de si mesmo, ou seja, ao Self.” 
Nesta ótica, para que nos aproximemos do Self, 
temos de elaborar uma imagem total de nós próprios 
que não esteja refém da imagem que os Outros nos 

devolvem. Isto é essencial para que um sujeito se sinta livre, feliz e 
ele-próprio. O que ultrapassa os processos cognitivos exercitados 
no ensino das disciplinas convencionais, e que requer um papel 
determinante das áreas da criatividade que temos em mãos. 
A partir do momento em que nos aproximamos do Self discernindo o 
que é projeção do Outro ou não é, ou seja, a partir do momento em 
que conseguimos discernir o que realmente somos, distinguindo-
nos do que nos invade como projeção do Outro. Muitas vezes, 
este discernimento não é claro, é confuso, mas vai clarificando-se 
à medida que o sujeito ganha maturidade. O Outro, na maioria do 
tempo, está de tal modo incorporado no Eu, que este não sabe o 
que é, confundindo-se com a imagem que construiu sobre o Outro 
e com a imagem que construiu acerca do que imagina que o Outro 
pensa de si. O que resulta numa presunção de ser, em que o Eu 
julga que é o que pensa que o Outro pensa que é, agindo de acordo 
com a imagem ideal (Persona) que deseja que o Outro conheça em 
detrimento do seu verdadeiro Eu. 
Este discernimento é fulcral, pois é um fator que interfere muito na 
liberdade do sujeito e na sua maturação. Neste processo, existe 
uma inércia que introduz alguns problemas no desenvolvimento da 
consciência de si. Mas, será que o sujeito alguma vez conseguirá ser 
totalmente individual? Ou, por outras palavras, atingirá alguma vez 
o, designado em psicanálise, Self? Talvez isso jamais aconteça. Mas 
o trajeto tem essa meta, encontrando, aos poucos, a configuração 
do Self, que se carateriza por ter uma verdadeira liberdade, onde o 
Eu se assume como é, desviando-se cada vez mais da influência da 
Sombra e da Persona. 
Se fosse possível encontrar definitivamente o Self, alguma vez 
teríamos a capacidade de ter a consciência de tal realidade? Estas 
indagações serão desenvolvidas neste texto não como uma recolha 
de referências bibliográficas mas como o efeito do alargamento da 
nossa consciência da realidade que as leituras e experiência de 
vida nos proporcionaram como: professores, sujeito investigadores 
(no sentido lato) e artistas plásticos. Consideramos, portanto, que 
este texto, apesar de apodítico, tem alicerces rigorosos e uma base 
empírica centrada na procura da liberdade criativa, subsidiária da 
liberdade do Eu, na condição de aproximação ao Self.
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A psicanálise, a arte, o eu e ou outro
Entendemos a psicanálise como terapia dos afetos, a partir do Eu/
analisando como construtor do Ser-se e através do Outro/analista 
que tem um papel intermediário/espelho no processo da procura 
do Ser-livre. O fundador desta teoria, Sigmund Freud, refere que, 
segundo Zimerman (2001, p. 334), a mesma é o nome de: “(1) Um 
procedimento para a investigação de processos mentais que de 
outra forma são praticamente inacessíveis; (2) Um método baseado 
nessa investigação para o tratamento de transtornos neuróticos; (3) 
Uma série de conceções psicológicas adquiridas por esse meio e 
que se somam umas às outras para formar progressivamente uma 
nova disciplina científica.” A psicanálise não é simplesmente mais 
uma terapia; é uma direção concetual; é uma forma diferente de 
ver o Mundo Humano. De liberdade trataremos, no âmbito de uma 
investigação no sentido abrangente; seja nas relações interpessoais, 
da arte, da pedagogia ou na investigação: áreas que se intercetam e 
influenciam. Muito embora, a nossa abordagem esteja confinada às 
limitações psicológicas da nossa própria liberdade.
O analista/o terapeuta é o Outro, que permanece omnipresente na 
sessão (e fora dela), como se se tratasse da concentração de todos 
os Outros e do Ser analisado. Esta relação processa-se através de 
projeções do Eu no Outro, sendo que este lhe devolve a imagem 
como se de um espelho se tratasse, mas de modo elaborado 
intersubjetivamente e subliminarmente. Este papel é, também, 
naturalmente assumido pelo professor, quando o mesmo interage 
com os alunos através das respetivas criações.
O Outro pode ser uma imagem ancorada no nosso inconsciente, onde 
é absorvido aquilo de que não gostamos ou aquilo de gostamos em 
nós próprios. O que não gostamos aloja-se na Sombra levando-nos a 
criar uma Persona – imagem que desejamos que os outros tenham de 
nós, depois de escondermos, na Sombra, aquilo de que não gostamos 
que os outros conheçam acerca de nós. 
O que o Outro desperta relativamente aos nossos afetos positivos ou 
afetos negativos, e a ação que a imagem (que nele projetamos) exerce 
na conexão inconsciente com ambos os afetos ou separadamente, 
orienta: o nosso caminho, a disposição para o percorrer, as nossas 
opções, os nossos avanços e os nossos recuos. O Outro é fundamental 
para, através da intersubjectividade, tomarmos consciência das 
nossas subjetividades.
As duas faces de uma moeda, a face dos afetos negativos e a face dos 

afetos positivos, quando elaborada num subjetivismo 
extremo, torna-se um obstáculo à custa do qual o 
sujeito deixa de se transferir altruisticamente. Mas, 
quando veiculada pela relação intersubjetiva, em que 
conciliamos e aceitamos a emergência dos dois tipos 
de afeto, passamos a transbordar afeto, o positivo na 
sua origem e o positivo resultante da transformação 
dos afetos negativos. Devemos reconhecer que as 
duas faces coabitam com a mesma importância 
nesse percurso. Por este motivo, mais do negar 
os afetos negativos que o Outro desperta em nós, 
seria melhor aceitá-los como tendo origem em nós 
próprios e não no Outro. Isto faz parte do processo 
do nosso crescimento e autoconhecimento. E, assim, 
permitindo-nos o encontro de uma identidade própria, 
com os nossos afetos positivos, reconhecendo que 
aquilo que nos incomoda no Outro tem a ver com a 
não-aceitação dos defeitos que se alojaram na nossa 
Sombra, cujos conteúdos se devem conciliar com o 
consciente.
Esta rejeição, das nossas caraterísticas, cria um 
vazio e uma angústia. Para resolver este problema, 
recorremos com naturalidade a coisas externas. 
Contudo, a solução está no nosso interior, no diálogo 
reconciliador do consciente com o inconsciente, que 
poderá ser desenvolvido com maior fluência através 
da criatividade.
O consumismo, de que falarei mais à frente, é um 
entre outros recursos externos para preencher o 
vácuo, que só a formação da identidade própria 
deveria preencher, na medida em que esta tem a 
ver com a construção verdadeira do Eu de dentro 
para fora e não de fora para dentro. Identificação 
é muito diferente de adquirir identidade. Procurar 
uma identificação é esquivarmo-nos da procura da 
identidade, ou uma forma mais indireta de o fazer. A 
identificação é uma aproximação ao que achamos que 
o Outro tem que nos complementa, é portanto algo 
de externo. Mas a consubstanciação da identidade é 
uma formação interna, muito embora possa passar 

muito transitoriamente pelos processos de identificação.
Paralelemente à publicidade, na arte, o objeto de arte, quando 
orientado para o gosto do Outro, deixa de traduzir as idiossincrasias 
do Eu, da identidade; traduz a Persona, um reflexo da imagem que 
queremos que os outros aprovem e que, por norma, é mais facilmente 
aceite, pois tem a ver com um certo denominador comum alimentado 
pela insegurança dos indivíduos que não se sentem incluídos 
num determinado grupo. Só transgredindo essa necessidade da 
aprovação do Outro, procurando a reconciliação do consciente com o 
inconsciente, será possível criar uma obra de arte com uma identidade 
fruto da projeção do Eu no Self.
Na arte, ou na investigação em geral, o objeto é tudo aquilo onde 
nos projetamos, onde nos refletimos e onde procuramos conhecer 
o, até então, desconhecido, onde experimentamos simbolicamente 
os desejos, os medos e as necessidades inconscientes. O objeto é 
um meio, mas sê-lo-á mais efetivamente, se formos nós a criar esse 
objecto, em vez de o recebermos passivamente.
Tudo isto processa-se numa dialética entre o desconhecido no nosso 
inconsciente e o desconhecido em termos de conhecimento a que 
ainda não tivemos acesso ou que ainda não compreendemos. O objeto 
de arte, particularmente, é o espelho onde refletimos a nossa face 
inconsciente ao nível dos desejos, dos medos e das necessidades, na 
medida do possível, sem a influência de (auto)censuras do superego. 
O que permite fazer emergir o desconhecido, contra o controle 
amedrontado do superego. 



A procura da aprovação prévia do Outro é já uma pré-censura e 
condiciona profundamente o belo genuíno. Estou convicto de que os 
dois tipos de “desconhecido” (o do inconsciente e o do conhecimento 
por adquirir) interagem, proporcionando a descoberta recíproca, 
gerando, na arte, a descoberta de algo inédito, mas sempre que 
fizer emergir uma imagem renovada e reforçada do Eu criador; ou 
melhor, sempre que o camuflado e oculto se tornar evidente, claro e 
externalizado. 
O objeto, enquanto Outro e enquanto objeto artístico, é aquela 
imagem que desperta em nós, e que poderá despertar nos Outros, 
uma sensação agradável ou uma sensação desagradável, conforme 
se revele subliminarmente aquilo de que gostamos ou não gostamos, 
conforme sintamos os afetos positivos ou afetos negativos (quando 
ligados à Sombra). Muitas vezes, certas obras de arte incomodam 
e suscitam desconforto, porque, embora sejam fruto da criatividade 
e, eventualmente, uma procura do belo, podem ter sido criadas 
através da expressão, isto é, da exteriorização das emoções negativas 
reconciliadas com as positivas.
Na arte, o autor vacila entre a identidade e a identificação, o que 
se torna visível no processo de materialização de formas sensíveis. 
Não interessa muito, do nosso ponto de vista, que se crie um objeto 
com uma beleza consensual, pois remeter-nos-á a ideias normativas. 
A rivalidade das tendências estéticas é vivida intrinsecamente por 
cada um de nós de um modo emocionalmente único, pelo que esse 
processo vale enquanto oscilação visível dos dilemas, não enquanto 
resultado formal esteticamente universalmente aceite. 

O mundo como representação da sombra
Vivemos no Mundo da Representação, seja ela mediatizada, seja ela 
assumida compulsivamente pelo Eu perante o contacto com o Outro. 
Representamos o Outro, que, por sua vez é o reduto das projeções que 
fazemos do nosso Eu mais profundo; nesse fenómeno manifestamos 
intrinsecamente a representação do Eu. Na representação, o 
desconhecido emerge, embora através de um objeto que substitui a 
realidade conhecida. Isto é, o desconhecido muitas vezes são aqueles 
medos e desejos que ocultámos e que emergem através de formas, 
com um pendor simbólico e com um aspeto sensível. Na verdade, 
diz-nos Hans (in Mijolla, 2005, p.170), “todos os aspetos que a 
Personalidade consciente sente como negativos” são “guardados” 
na Sombra. Mais, Hans acrescenta, “essa parte da Sombra em nós 

mesmos encontra-se ora escondida, ora reprimida ou 
ainda recalcada pelo nosso Eu consciente e, neste 
último caso, é rejeitada para o inconsciente como um 
complexo” (idem, ibidem). Estes aspetos assumidos 
como negativos são encobertos pela Persona, que é 
um tipo de máscara que mostra algo de artificial que 
não corresponde a esses aspetos. A Sombra pode 
ou não estar integrada na Personalidade consciente. 
Caso não esteja, caso permaneça no inconsciente, 
“pode, por uma parte, projetar-se numa outra pessoa 
de seu convívio próximo ou distante” (idem, p. 171) 
– o que pode gerar “conflitos que incessantemente 
ressurgem e provocam mal-entendidos duradouros” 
(idem, ibidem) – ou “pode dar lugar a uma tal deflação 
que a pessoa envolvida acabe por sentir-se subjugada 
a um ponto de se considerar um ser inferior, maldoso 
ou um eterno inepto” (idem, ibidem). 
A representação é também uma atualização de 
memórias. Nessa ótica, nós somos uma representação 
de nós próprios. A nossa ideia de sermos é a nossa 
representação do nosso Eu como produto da interação 
do ser-agora com efeitos emotivos no ser-biográfico. 
A tentativa de encontrarmos uma representação 
ideal, no percurso criativo, prende-se com a procura 
do nosso Self, que, por dificuldade de se associar 
a uma identidade única, só com o tempo se vai 
desmembrando da Sombra e a Persona. Tantas 
vezes, a Persona camufla a Sombra, impedindo que 
assumamos a identidade a que associo o estádio de 
liberdade. O ideal seria, no fundo, uma abreviação 
forçada do percurso, desviando-nos dos obstáculos 
inerentes ao caminho que fomos previamente 
edificando. O que não significa, necessariamente, 
contornar os medos e desejos guardados, mas sim, 
por via intersubjetiva da exteriorização-interiorização 
da comunicação artística, conciliar o consciente 
com o inconsciente, as censuras normativas com os 
desejos genuínos do Eu.
A consciência de si, mais do que algo que se 
evidencie, é algo que se manifesta fenomenalmente 

por intermédio da expressão, da criatividade, da fantasia, do sonho, 
da associação livre de ideias, da partilha de afetos. É isto que se 
dever trabalhar para promover a liberdade interna dos alunos na 
Educação para a Criatividade Visual. A liberdade comporta todas 
estas possibilidades. Não será muito claro configurar uma ideia de 
liberdade conseguida pela consciência de si, senão pela constatação 
da proatividade, pela criatividade, pela inovação e pela capacidade 
autónoma de ultrapassar obstáculos. 
Isto é um processo, não é um resultado, pelo que não se circunscreve, 
compreende-se e contagia-se: é a experiência do fluxo de afetos 
que caracteriza os processos criativos.

Ser através da imagem do/no outro
O Ser-se é o Ser-através-do-outro. Só sabemos que somos, porque 
o Outro nos reflete o que Nele projetamos – e cincluimos aqui o 
objecto onde nos projetamos enquanto produto de criação artística. 
Sendo que este, como espelho, é, por sua vez, um emissor de uma 
imagem construída a partir da sua “reflexão” da imagem que os 
Outros sujeitos que lhe devolvem. 
A imagem é apenas um significante, que só faz sentido com 
referência a outro significante. Nós fazemos parte de um sistema 
de híper-imagens concomitante a um hipertexto cultural que nos é 
imanente. Como se vivêssemos num sistema sígnico-cultural, vamos 
encontrando algum significado dentro de nós próprios, através da 
associação livre de significados na experiência comunicativa e 
intersubjetiva na criação visual de coisas novas. 
Os Outros são uma imagem escrutinada através do recurso a 
um conjunto de imagens que vamos incorporando na sociedade. 
A imagem de nós-próprios é um objeto; é uma construção que 
fazemos a partir da nossa autobiografia e da nossa autoconsciência. 
Os objetos são o que de manifesto se pode partilhar e trocar com 
o Mundo para perceber do Mundo, através da comunicação e dos 
feedbacks. 
A cultura transforma-se, porque o objeto não existe senão como 
representação do/no sujeito; o objeto existe enquanto representação 
interna do sujeito e a componente interna do sujeito move-se, caso 
contrário este adoeceria – o que teria origem, entre outras coisas, 
na satisfação narcísica obsessiva de o sujeito ver refletido no Outro a 
imagem de si como objeto inerte e inalterável. A cultura como poder 
institucionalizado, e, sempre que inquestionável, reverte a favor 



70de um valor convencionado, aprovado e legitimado: o que o torna 
poderoso, mas repressivo da expansão criativa do Eu.

O poder do eu em potência
Centremo-nos no Ser-consciente ou no Ser-ainda-não-consciente 
(em processo de consciencialização) – este último, talvez o verdadeiro, 
partindo da premissa de que não há consciência da individualidade, 
mas sim de uma aproximação à consciência do uno (transcendental) 
em potência, como energia em devir.
O Ser-consciente está refém da sua representação dos traumas, ou 
dos desejos reprimidos, pela, referida por psicanalistas, ausência do 
bom seio. São estes sintomas que nos prendem ao Ser consciente 
individual, predominante biológico. E é deles que necessitamos de 
nos libertar para superar o estádio biológico e nos aproximarmos ao 
estádio de inteligência superior: o uno transcendental. 
Mais corretamente, no inconsciente sobrevivem aquelas 
representações verdadeiras, sem as máscaras da Persona, aquelas 
que são constituídas pelo (verdadeiro) instinto de sobrevivência da 
Humanidade: o instinto da continuidade; e aquelas que caraterizam 
os verdadeiros desejos e os verdadeiros medos. 
O Ser(-humano) é uma continuidade na cosmogonia do universo. É 
na dialética entre opostos que se gera a vida e pela qual fluem as 
energias no contexto da cosmogonia. 
O nosso Eu mais profundo, o id, é aquela área onde a dialética (entre 
o desejo e a sua censura entre o medo e a pro-atividade) mais se 
estimula, sempre que o Eu mais superficial e artificial, o superego, 
o permita. Mas também só subsiste essa dialética porque o seu 
mediador, o ego, o permite. Se a gestão do ego, superego e id, for 
reconciliadora, criam-se condições de criatividade expansiva.
Essas energias habitam num objeto que é o nosso corpo, e dão-nos a 
possibilidade de ser. O Ser existe porque é um objeto biológico enquanto 
circunscrito no espaço, matéria e tempo, onde circula(m) energia(s). 
Logo, o Ser-se enquadra-se no tempo, num tempo iminentemente 
futuro, em devir. O que inverte esta existência deste é confinamento 
pela matéria, a que associamos a ordem do pensamento, que em si, 
enquanto discurso, estrutura, compõe, organiza, fecha; para, depois, 
ser reestruturado, recomposto, reorganizado e aberto. O dinamismo 
do pensamento gere-se pela deslocação no fenómeno tempo-espaço. 
O poder do Eu reside num corpo que habita num espaço e se desloca 

no tempo, onde o pensamento se transforma, mesmo 
no raciocínio, através de frechas por onde se abre a 
criatividade.
O Eu experimenta o presente como realidade não 
existente, dado ser uma charneira entre o passado 
e o futuro. Essa flutuação movediça permite-nos 
experimentar situações novas, proporcionando-nos 
possibilidades de ultrapassar medos acomodados 
no nosso inconsciente. Mas, como não temos 
acesso direto ao inconsciente, poderemos recorrer 
ao poder simbólico das metáforas, através das quais 
contactamos com os conteúdos inconscientes, por via 
da criatividade (imaginativa).
Sublinho, o presente não existe no momento em 
que acontece, pois no momento em que isso está 
para acontecer passa imediatamente a passado; o 
presente existe numa situação de passagem imediata 
para o passado. O presente é a fugacidade na sua 
extrema condição de inexistente. O resgate do poder 
do Eu significa a possibilidade de deixar de ser refém 
do passado e deixar de se inibir pelo medo do futuro. 
A experiência do resgate do passado atualizando-o 
para a experiência do presente é um desafio para 
o analisando e para o analista, para o artista e o 
observador da obra (incluindo o próprio artista como 
observador). 
Tudo o que o nosso pensamento pode trazer do 
passado para o presente, independentemente de ser 
negativo ou positivo, são os afetos. Os afetos negativos 
estão retidos nas memórias e impedem a expansão 
do Eu e seus afetos positivos para o presente. Trata-
se de um medo que nos prende à involução dos 
afetos em pro-ação. Para este efeito, não se deve 
centrar a pedagogia na mera memorização ou no 
mero raciocínio. Estes dois exercícios, na área da 
Educação para a Criatividade Visual, fazem sentido 
enquanto elos de ligação com o inconsciente do 
aluno, no sentido de fazer emergir afetos e não de 
demonstrar informações salientes (mesmo que estas 

possam servir de elos estruturantes). 
Considero que o Ser é o momento, o presente, o que nos leva para o 
campo da fenomenologia. Ora, a nossa asserção orienta-se sobre o 
Ser enquanto permanente memória passada atualizada no momento 
presente. Assim, o presente não é outra coisa senão um processo 
de atualização das memórias mais ou menos recentes e de uma 
incorporação de coisas novas ajustadas a coisas passadas. O poder 
do Eu é a sua possibilidade de atualizar o passado proactivamente: a 
criatividade.
Ressalva-se aqui o prazer como realidade única do presente e o desejo 
como realidade única do futuro iminente ou não. Numa palavra, o 
presente é o prazer ou o desprazer (se for carregado de medo); ou é a 
emoção ligada a estas duas situações. Em contrapartida, o desejo tem 
a ver com a necessidade do prazer no futuro, pelo que se identifica 
com o desprazer do presente, pela ausência do prazer (dada a prisão 
aos medos alimentados desde a sua origem no passado até o agora). 
O nosso poder concentra-se numa realidade iminente em que não 
necessitamos de nada, isto é, onde damos lugar ao prazer, dado não 
sentirmos desejo de algo que ainda não possuímos. A insatisfação 
do não ser tem a ver com a falta de afetos, na maioria das vezes 
por estarmos reféns de um passado recente ou até escondido no 
inconsciente. Ser-livre é pensar no futuro, deixando o passado, 
pensando que temos tudo o que é necessário para satisfazer os 
nossos desejos. Só desse modo poderemos ser livres no presente. 
Isto é, acreditando que podemos ser felizes independentemente 



da experiência passada, transformando os afetos negativos em 
positivos, pela ação do pensamento criativo. Mas criar não é negar o 
passado ou o que provoca inércia, criatividade passa quase sempre 
pelo recurso a algo do passado – sejam memórias objetivas, seja 
sentimentos guardados – a partir do qual formulámos algo de novo: 
criar é transformar.
A emoção enquanto mecanismo biológico, a que António Damásio 
atribui o papel de restituição homeostática, é o presente, pois o 
sistema biológico sobrevive em função da procura da emoção positiva, 
apesar de ter origem no passado e um fim no futuro. Essa transição 
entre o passado e o futuro é a vida. Só que “o agora” passou neste 
preciso momento a fazer parte da minha memória, logo a vida deixa 
de existir em si “no agora”, pois passa no instante para a condição de 
existida no passado. Mas a emoção persiste, é ela o poder que gera a 
instabilidade e respetiva restituição. 
Emociono-me, logo existo. Nesta perspetiva, Eu sou, porque me 
emociono, nós somos porque partilhamos emoções primordiais da 
vida. 
A oscilação entre o negativo e o positivo, orientando-se para uma 
tendência ou outra, cria a energia, ou seja, o poder interno que nos 
permite sentirmo-nos com Seres. Temos a liberdade ou o livre arbítrio 
de ir por um caminho ou por outro. Só existe a sensação de liberdade 
se tivermos algo de que desejemos nos libertar, algo de negativo. 
Daí que ser-livre, não é uma meta, é uma procura constantemente 
reativada. Como poderemos constatar num eletrocardiograma, 
a partir do momento em que o gráfico for uma linha reta o sujeito 
morre. Por isso, na disciplina que proponho, não apresentaria metas 
generalizáveis, mas sim objetivos ajustados a cada um.
O Ser-livre é talvez o que todos os pensadores e os mais comuns 
seres procuram, ou os seres-vivos em geral. O Ser-livre seria, para 
uns, deixar de ter obrigações, para fazer o que livremente deseja 
(aqui, já na ordem do poder cultural, para além do poder sexual). O 
Ser-livre seria, no extremo, viver eternamente com a saúde intacta, 
com a possibilidade de satisfazer todas as necessidades biológicas 
e simbólicas, e com a possibilidade de exercer todos os poderes, 
na dialética entre o possível e o impossível, tornando todo o desejo 
e fantasia possível em qualquer circunstância; isto, construindo-
se com meios simbólicos, imaginando que estes funcionam como 
instrumentos com os quais na vida deixe de ter necessidades, ou 
melhor, que estas são, no culminar, imediatamente satisfeitas no 

preciso momento em que despertam. Portanto, 
deixaria de ser necessário o futuro enquanto condição 
de possibilidade em potência; seria ter domínio total 
sobre os poderes internos através do poder externo 
sobre os objetos. Mas a liberdade é, na verdade, ter a 
capacidade de oscilar entre os dois afetos, acreditando 
que nenhum deles é permanente e ambos são poder 
vital de crescimento e felicidade, sempre que se 
compatibilizem, sempre que se concilie o habitat do 
inconsciente e o habitat do consciente. 
O Ser-se é o querer Ser-se, ou o poder ser-se. Não 
existe, pois, um princípio determinista (porque este 
é uma herança das sociedades que nos precedem). 
A felicidade não tem fronteiras definidas nem metas 
visíveis, pois não é nada mais do que um processo 
pelo qual passamos, com o objetivo de deixar uma 
herança que permita, aos nossos sucessores, maior 
liberdade do que a que nós sentimos. Só queremos 
liberdade porque não a temos na totalidade, e quando 
tivermos um grau de liberdade individual elevado, 
vamos chegar à conclusão que só teremos mais 
liberdade, quando contribuirmos para a liberdade dos 
outros.

O poder do medo e o conhecimento
Para quê o conhecimento em tudo isto? Um lavrador 
rudimentar, analfabeto, será menos do que um 
Derrida ou um Foucault? Será que estes foram mais 
Seres-livres do que o primeiro?
Se o que nos alimenta a vida é a procura de promover 
a continuidade de Ser-livre, qual deles conseguiu 
satisfazer esse processo homeostático – o que 
acumulou conhecimentos intelectuais ou que, por 
hipótese, não sabe sequer escrever?
Aqui, coloca-se a ideia de que o sujeito faz um percurso 
do não-conhecimento até ao conhecimento elevado, 
à semelhança do que acontece no sistema cultural. 
Mas na disciplina que proponho, esse percurso é 
ajustado ao aluno: ele cresce, criando e adquirindo 
conhecimento à medida do seu desenvolvimento 

criativo. Este processo, mais do que diacrónico, é sincrónico. O que 
acontece é que é sintomático que o conhecimento abre portas para 
a consciência do até então desconhecido, no que me concerne, no 
processo criativo. Este é na verdade um fator de abertura dos limites 
da liberdade em nós, seres biológico-culturais. 
A sexualidade primordial, que é a compulsão vital da liberdade 
originária, é da ordem animal. Portanto, essa liberdade é 
completamente instintiva e vivida no aqui e agora. Mas, como o 
Ser-Humano sente o presente, tem consciência do passado e a 
intuição do futuro, não podemos colocar a liberdade como sensação 
experimentada só no aqui e agora. Daí que não sejamos apologistas 
das experiências prolongadas de atividades expressionistas. 
Pois nestas cultiva-se a libertação de regras cognitivas, o que 
não necessariamente o mais profícuo. O expressionismo deverá 
acompanhar, no seu desenvolvimento, o processo cognitivo e/ou 
simbólico.
Nessa medida, o sujeito é o Ser se souber elaborar os medos do 
passado para que no seu futuro não se repitam os medos, o que 
acontecerá não pela mera ação mas pela ligação arqueológica das 
fantasias e das memórias. O medo do futuro bloqueia a liberdade do 
presente, porque o sujeito está preso às obsessões com o passado. 
O Ser-livre é mais do que a experiência do deixar de ser refém do 
passado e do futuro; é dar continuidade à humanidade. No contágio, 
pelas heranças, pelo progresso a todos os níveis, se vai construindo 
uma liberdade mais alargada individual e coletivamente.
O medo no Ser-Humano ultrapassa a lei do mais forte no contexto da 
vida selvagem (ou deveria…). Caso contrário, não usaria a relação 
razão-emoção; seria um animal irracional. O medo é, na verdade, 
o polo oposto da liberdade e paradoxalmente um seu motor, pois 
quanto mais medo, maior a necessidade de liberdade. Então, 
existimos enquanto oscilação dicotómica entre o medo do não ser e 
a felicidade de Ser. 
Entra aqui a extrema importância da experiência do Ser enquanto 
criança. Já aí, onde a realidade deveria ser experimentada sem as 
regras dos adultos, se constrói o medo do tom de voz, dos nãos, 
ou da hipótese de castigos ou de privações. Supõe-se que o medo 
originário da sociedade comece quando os adultos projetam nas 
crianças o medo de que estas obtenham uma liberdade ameaçadora 
para as representações que esses adultos foram construindo através 
das fantasiosas imagens com origem na interpretação, não das 



72regras manifestas existentes mas, no que de inexistente e ameaçador 
fica nas nossas memórias. 
O Ser-se terá a ver com a consciência, não do Outro, mas da 
sociedade enquanto um todo que incorpora o passado e o presente (e 
o futuro enquanto motor da inovação científica e da democratização 
da ética). Só é viável conhecer esse todo, se o sujeito compreender o 
comportamento dos outros, o que, por sua vez, só é possível quando 
o sujeito se puser em posição de os observar exteriormente, enquanto 
se puder colocar no lugar do Outro – o que só é possível quando 
conseguir ver os Outros incorporados em si e, depois, os conseguir 
desincorporar, sem medos, reconhecendo o seu Eu verdadeiro: o Self.
As emoções informes adquirem a forma no processo de projeção 
criativa visual, e aqui elas adquirem uma forma distorcida, porque 
as emoções não são imagens, muito embora sejam os propulsores 
do seu surgimento. Se houver uma relação sem censuras, a emoção 
fluirá e deixará de reprimir a liberdade. Sendo que a facilitação deste 
processo é, precisamente, a criatividade. O que acontece é que o 
Sujeito jamais será o Ser plenamente livre, pois a sua experiência de 
vida é feita da oscilação entre conquistas de liberdade e a absorção 
de novos medos. 

O eu diluído no mercado
Seja no cinema, seja na publicidade, seja na representação em 
geral (e até no quotidiano) – na simulação de uma realidade, no 
sentido lato –, a respetiva receção é objeto de uma apropriação 
no processo natural de autorrepresentação, do sujeito, projetada 
sobre a simulação de um “Eu” intrínseco no Outro intrínseco, por 
via da intersubjetividade. Nesta projeção, vive-se uma experiência 
(des)contextualizada (descontextualizada, porque a experiência é 
ficcionada; contextualizada, porque o sujeito, para todos os efeitos, a 
experimenta fenomenalmente, como parte do seu Eu), com a qual, em 
última instância, o mercado se promove expansivamente. 
A promoção da mercadoria tem como veículo o resgate de emoções 
associadas a desejos insatisfeitos. A falta de autoestima, o autoconceito 
frágil e a insegurança são, de todo, exploradas através da promoção 
da posse de algo em troca da promessa de que se preencham essas 
falhas facil e rapidamente. Isto é, o objeto (no sentido lato) é o que 
preenche o vácuo de nós próprios enquanto objetos em formação na 
procura do Self. Quanto mais se idealiza o objeto, maior é a sensação 
de falta – e idealizam-se as coisas, proporcionalmente, em relação às 

faltas de autoestima e autoconceito. Essa idealização 
oprime proporcionalmente a grandeza do Eu criando 
um hiato entre a identidade e a identificação; criando 
uma falta de identidade em prol da predominância 
da identificação com algo que personifica o ideal. É 
com este último propósito que funciona, também, a 
publicidade.
Indo um pouco mais longe, diria que somos uma 
mercadoria (porque nos confundimos com ela, dada 
a projeção que nela fazemos, devido à respetiva 
necessidade) que circula pelas redes do mercado; 
ou, melhor ainda, nós, antes de sermos o seu fim, 
somos o seu meio, pois a essência do mercado são 
as pessoas. Numa palavra, somos objetos de um 
circuito mercantil. 
A primeira intenção do mercado, mais do que fazer 
circular os artigos, é ter poder de instigar o sujeito 
a os adquirir. A falta de afeto e de ligação com os 
outros, devido à falta de amor-próprio, leva-nos 
a uma aproximação virtual aos outros através da 
posse de coisas e, por consequência, da “compra” 
da aprovação e reconhecimento dos outros. A recusa 
de partilha dos afetos através do fluxo dos mesmos, 
provoca uma ligação virtual que substitui os afetos 
pelo materialismo que os representa e os substitui 
artificialmente. Aqui a Educação para a Criatividade 
não se singirá à capacidade de produzir novidades, 
mas sim que no processo da sua produção o Eu 
emirja adquirindo forma de Self.
A Persona a que damos visibilidade – o modo como 
desejamos como os outros nos vejam – que tem a 
ver com o “ter” que esconde o “ser”, veste-se com o 
consumo de “objetos”. O ter é, na verdade, um modo 
de inclusão e de pertença (à falta de um confronto 
com o nosso Eu real) conquistando uma aceitação 
artificial, pois a aceitação só é verdadeira depois da 
autoaceitação, da ligação aos conteúdos inconsciente 
sem autocensura. A Persona alimenta-se do pseudo-
ser através o ter.
Será possível haver a consciência da individualidade, 

quando na verdade estamos completamente diluídos na coletividade 
(no momento, formada em rede mercantil), onde, em prol de um 
reequilíbrio constante (a autossuficiência do mercado), é indelével a 
necessidade de acontecer a verdadeira complementaridade através 
dos Outros? Por outras palavras, teremos, nós, uma aproximação a 
uma consciência individual ou a uma consciência de uma realidade 
una em que a pluralidade não é senão o todo indivisível em partes? 
Como podemos ter consciência de nós próprios se não recorremos 
à intersubjetividade, tentando trespassar a barreira erigida pelos 
objetos externos que impedem a comunicação subliminar (entre 
inconscientes)? Os objetos são, na realidade, a parte física e racional 
(no sentido abrangente) que substitui a parte química e profunda da 
experiência caraterística da intersubjetividade. 
A mercadoria assume, neste contexto, o papel de objeto que simula 
a nossa representação de desejo (de Sermos-livres). Livres de quê? 
Da ligação a um coletivo que se move em massa? O ter torna-nos 
independentes do coletivo e ao mesmo tempo dependentes do 
reconhecimento disso mesmo pela própria coletividade.
O Ser-livre terá uma relação com a contribuição para o reequilíbrio da 
Humanidade, como realidade a que se lhe dá continuidade, através da 
sua preservação? Se o mercado for o que os neoliberalistas afirmam 
ser “a sustentabilidade da Humanidade”, teríamos que lhes dar razão 
e poderíamos desculpar o nosso egoísmo pela contribuição que o 
consumo dá para o bem-estar dos outros. Mas isso tem subestimado 
as realidades individuais dos sujeitos, normalizando-os, sem qualquer 



referência ao que é intrínseco em cada um.
Por outro lado, tendo como adversidade frequente a impossibilidade 
da presença permanente de um objeto sexual como fonte do prazer 
e da manutenção homeostática do ser, o sujeito procura objetos 
de substituição. Mas poderão, também, ser estes que procuram o 
sujeito, aproveitando-se da sua insatisfação para o utilizar como peça 
que alimenta o mercado. O poder é de quem tiver a possibilidade 
de satisfazer ou prometer satisfazer a necessidade que o sujeito 
tem, de ser feliz (o que se associa, normalmente, à satisfação da 
necessidade de vitalidade num continuum natural). O ter é portanto, 
simbolicamente, o ato de substituir a falta do ser.
O mercado é o “objeto” que substitui a natureza; é um dos atributos 
artificiais que distinguem o Ser Humano dos restantes animais. A 
adesão alienante ao mercado isola-nos da natureza, na qual incluímos 
algo que tem muito a ver com o equilíbrio natural das coisas: os afetos.
Concluindo esta passagem pelo ter que se confunde com o ser, sugiro 
que é a criatividade que poderá desconstruir esta situação em que 
o sujeito passivo se deixa capturar, dada a sua insegurança interna. 
Não dizemos que a criatividade tenha de ser expressiva, mas que tem 
de ser exigente, no sentido de que impila o sujeito (aluno) a alterar 
a sua estabilidade neutralizante, obrigando-o a pôr em causa os 
preconceitos acerca do exterior e da sua autobiografia. Isto, pode-se 
pôr em prática, seja na criação publicitária, seja na criação artística ou 
na criação de objetos de design, se for orientado no sentido de que o 
aluno se passe a conhecer com maior profunidade. Isto é um desafio 
para o qual não estamos preparados e que requereria a intervenção 
dos profissionais cujo domínio seja da natureza da psicanálise e da 
psicologia.

O poder de natureza cultural
Onde se poderá aqui enquadrar o poder simbólico que a cultura 
social cria? O símbolo está em vez do que não é possível estar; ele é 
quase uma síntese de vários preconceitos, valores, princípios que se 
preservaram na história mais ou menos recente e que vai flutuando 
e reemergindo como arquétipos. Mas o símbolo não é manifesto; 
remete-nos para inferências quase sempre ambíguas, dependendo 
do contexto em que se faz a sua interpretação, na maioria das vezes 
baseada em metáforas e por via do inconsciente, ou, pelo contrário, 
em teorias estabelecidas historicamente.
A circulação cultural faz-se através de objetos com conotações 

simbólicas, que deveriam ser desconstruídas com 
base na construção do que de subliminar se contagia 
por empatia, que é o que na realidade constrói o nosso 
ser, de acordo com a intersubjetividade. E no exercício 
de procura da nossa subjetividade, objetivando-a pela 
intersubjetividade, combate-se a cultura instituída, 
reformulando-a e transformando-a numa perspetiva 
progressista. Deste modo, teremos um poder sobre 
a cultura e não o contrário. Isto é, seremos atores 
efetivos na cultura, se, antes, formos atores efetivos 
da nossa própria autobiografia, combatendo os 
medos, aumentando a autoestima e o autoconceito, 
alimentando o amor-próprio e o altruismo, criando 
uma imagem de dentro para fora e não de fora para 
dentro, encontrando o verdadeiro alimento das nossas 
necessidades: o afeto que reside naturalmente no 
nosso interior. Este processo não se compagina com 
a receção passiva de informação; antes tem de se 
desenvolver pela ação criativa, seja na invenção de 
coisas seja na invenção de ideias.

Bibliografia:
Abbagnano, N. (2007) Dicionário de Filosofia. São 
Paulo: Martins Fontes.

Clément, E. [et al.] (1999). Dicionário Prático de 
Filosofia. 2nd ed. Lisboa:     Terramar.

Crary, J. (2008). Las técnicas del observador: Visión y 
modernidad en el siglo    XIX. Col. Ad Literam. Muricia: 
Cendeac.

Csiksentmihaly, M. (2002). Fluir: A Psicologia 
da Experiência Ótima, Medidas para Melhorar a 
Qualidade de Vida. Lisboa: Relógio D’Água.

Damásio, A. R. (2004). O Sentimento de Si: O corpo, 
a emoção e a neurobiologia da consciência. 15th ed. 
Mem Martins: Publicações Europa América.

Davidson, D. (2003). Subjetivo, Intersubjetivo, Objetivo. Madrid: 
Ediciones Cátedra.

Decoubert, S. e Sacco, F. (2004). O desenho no trabalho psicanalítico 
com a criança. 2nd ed. Lisboa: Climepsi Editores.

Deleuze, G. e Guattari, F. (1992). O Que é a Filosofia? Lisboa: Editoria 
Presença.

Elkins, J. (1998) The Object Stares Back: on the Nature of Seeing. 
New York: Harcourt.

Fitch, J. G. (1999). Lições Sobre a Vocação do Sábio, seguido de 
Reivindicação da Liberdade de Pensamento. Lisboa: Edições 70.

Freud, S. (1997) O Ego e o Id. Rio de Janeiro: Imago. (1ªedição 
[1920]).

Freud, S. (2001). Textos essenciais da Psicanálise I: o inconsciente, 
os sonhos e a vida pulsional. 3th ed. Mem Martins: Europa-América.

Freud, S. (2000). Textos essenciais da Psicanálise II: A Teoria da 
Sexualidade. 2nd ed. Mem Martins: Europa-América.

Freud, S. (2001). Textos essenciais da Psicanálise III: A Estrutura da 
Personalidade Psíquica e a Psicopatologia. 2nd ed. Mem Martins: 
Europa-América.

Gardner, H. (2005). Arte, mente y cerebro: una aproximación cognitiva 
a la creatividad. (Colección Surcos). Barcelona: Paidós.

Gil, J. (2009). Em Busca da Identidade: o desnorte. Lisboa: Relógio 
D’Água Editores.

Hogarth, R. M. (2002). Educar la Intuición: El desarrollo del sexto 
sentido. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica.

Jung, C. G. (2008). Tipos Psicologicos. Col. Los libros Sísifo. 
Barcelona: Edhasa.



74Lacan, J. (2008). Escritos. Col. Debates, psicanálise. 4th ed. São 
Paulo: Editora Perspectiva.

Malrieu, P. (D. L. 1996). A Construção do Imaginário. Lisboa: Instituto 
Piaget.

Mcginn, C. (2007). O Carácter da Mente: Uma introdução à filosofia da 
mente. Lisboa: Gradiva Publicações.

Mijolla, A. de (2005). Dicionário Internacional de Psicanálise. Vol. 1. 
Rio de Janeiro: Imago Editora.

Mijolla, A. de (2005). Dicionário Internacional de Psicanálise. Vol. 2. 
Rio de Janeiro: Imago Editora.

MILL, J. S. (2006). Sobre a Liberdade. (Col. Textos Filosóficos). Lisboa: 
Edições 70.

Pieri, P. F. (2005). Introdução Carl Gustav Jung. Lisboa: Edições 70.

Rodrigues, A. L. (2000) O Desenho: Ordem do Pensamento 
Arquitectónico. Lisboa: Editorial Estampa.

Rodrigues, L. F. (2010). Desenho, Criação e Consciência. Lisboa: 
Editora Bond.

Rodrigues, L. F. S. P. (2006). Educação Artística Para Uma Aquisição 
da Consciência e Liberdade. Ensinarte: Revista das artes em contexto 
educativo. CESC/Universidade do Minho. Pp. 

Russell, B. (1991) A Conquista da Felicidade. Col. Filosofia & Ensaios. 
Lisboa: Guimarães Editores.

Schiller, J. C. F. (1991). Escritos sobre estética. Col. Clásicos Del 
Pensamiento. Madrid: Editorial Tecnos.

Serrão, A. V. (2007). Pensar a Sensibilidade, Baumgarten – Kant – 
Feuerbach. Col. Studia 3. Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa: Lisboa.

Zimerman, D. E. (2001). Vocabulário Contemporâneo 
de Psicanálise. Porto Alegre: Artimede Editora.



A Arte na Educação 

Maria do Rosário Franco Narciso
doutorada em Ciências da Educação, pela Universidad de  Extremadura

“Porque há sociedades sem pensadores científicos, sem psicanalistas; 
… mas não há sociedade sem poetas, sem artistas, sem valores. 

Durand  

Se o conhecido modelo espartano de educação insistia numa drástica formatação física e militar, no 
sentido de criar soldados fortes e disciplinados, já o modelo ateniense dispensava uma formação 
mais livre e aberta valorizando o indivíduo e suas potencialidades (Cambi; F., 1999). No entanto, após 
alguns sucessos militares iniciais, os espartanos viriam a ser vítimas das suas próprias instituições. 
É no contexto da organização da «cidade» que surge o termo de pedagogia que atualmente é 
empregue: paidós “criança” + agogôs “aquele que conduz”. Este termo é indissociável do de 
paidéia, significando este a perceção de uma liberdade do homem para criar o seu próprio destino, 
furtando-se ao domínio exclusivo das explicações religiosas fechadas, aplicando à realidade a sua 
inteligência crítica numa nova identidade, já não do herói submetido ao destino, mas do cidadão 
empenhado numa nova visão do mundo, no sucesso da cidade/civilização.
A Idade Média assiste a uma apropriação da paidéia pelo cristianismo triunfante, mas o conhecimento 
continuava a ser o privilégio de muito poucos. O filho mais velho do senhor feudal herdava as terras e 
aprendia o ofício das armas; o segundo estudava e seguia o sacerdócio. Deste modo, a educação e 
o saber eram dominados pela Igreja e pelos teólogos. “Dessa forma, o local privilegiado das práticas 
educativas se dá dentro das instituições religiosas e permeados pelo espírito cristão que organizou 

toda a cultura escolar: “toda a vida social se pedagogiza e opera segundo um único programa 
educativo, concentrado em torno da mensagem religiosa cristã”. (Cambi, F., 1999, p. 38)
Se bem que decerto não o mais importante, um dos fatores que condicionavam a divulgação 
do conhecimento era a raridade e alto preço dos livros, cuidadosamente copiados à mão nos 
Conventos. Também ali eram dispensados fundamentos de educação a algumas crianças do 
povo, essencialmente para que pudessem ajudar nos coros. Com o advento da imprensa, em 
meados do século XV, dava-se início a uma era de circulação da informação e das ideias, que 
nos nossos dias se tornou quase instantânea. Tanto os Descobrimentos portugueses como o 
Renascimento partilharam dessa maior abertura ao mundo.
Dá-se uma grande rutura epistemológica com o mundo teocêntrico medieval: Le Goff, num 
livro datado de 1957, Os intelectuais na Idade Média, realça os marcos que considera mais 
importantes: “O primeiro deles foi a ampliação da função sociológica da educação num mundo 
urbano onde se pressupunha a divisão do trabalho que acabava por abranger, também, a 
mercadoria «palavra». O segundo, o uso de novas categorias para analisar a realidade educacional 
do mundo medieval, entre elas, especialmente, a figura do «intelectual».”. (Klanovicz, L.,p. 316, 
retirado a 05/09/2012) Começa uma revolução que vai usar a razão para desconstruir o modo 
de pensar tradicional e sagrado.
A Igreja tenta uma reação, recorrendo à censura e à fogueira, mas acaba por participar do 
humanismo que varre a Europa, graças à Companhia de Jesus, que vai passar a oferecer a 
melhor Educação nos países católicos, durante dois séculos, até à sua queda, em meados do 
século XVIII. 
Propagou-se a tendência para desafiar a herança mental de «unidade» medieval, usando da 
Razão. Galileu arrasa a cosmogonia antropocêntrica abrindo caminho para a ciência moderna. 
Iluminado pela razão, Descartes propõe dividir o conhecimento em partes, que depois possam 
ser entregues a especialistas, os quais metodológica e exaustivamente as exploram, melhorando 
o conhecimento que destas áreas se possui. Numa analogia mecânica, é como se estivéssemos 
perante uma máquina, que desmontaríamos para analisar ao mais fino pormenor, peça por peça. 
No entanto, o pensamento cartesiano, tal como ficou conhecido, não admite outras interferências, 
para além da razão, nas suas metodologias.
Banhados por este espírito, um grupo de intelectuais franceses lança a Enciclopédia, que em 
muito contribui para o desenvolvimento das ciências e das técnicas; a mudança de mentalidades 
e a ascensão da burguesia como classe social acaba por conduzir a uma revolução política, que 
traduz para o plano social essas alterações. 
A partir da Segunda Guerra Mundial, dá-se início a uma tomada de consciência que pretende 
recuperar alguma unidade no todo humano, dignificar o Homem na sua individualidade e 
contributo para uma diversidade de conhecimento, o paradigma «holístico», do grego holos, ou 
seja «todo», «inteiro». A melhor aposta parece ser no Homem livre, culto, crítico, mas sensível 
para a beleza da vida. 
As questões que dizem respeito à Educação pela Arte não podem ser separadas nem das 
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questões relacionadas com a própria arte, enquanto objeto de civilização, nem das questões da 
educação, enquanto política educativa e dimensão pedagógica. A diversidade de pontos de vista 
que, ao longo dos tempos tem surgido sobre o significado, valores e finalidades da Educação pela 
Arte refletem questões específicas das várias épocas sobre a função social da escola e o papel da 
arte na sociedade. A “educação e cultura aparecem como as duas faces, rigorosamente recíprocas 
e complementares, de uma mesma realidade: uma não pode ser pensada sem a outra e toda 
reflexão, sobre uma, desemboca imediatamente na consideração da outra.” (Forquin; 1993; p.14) 
As artes têm tido, ao longo dos tempos, uma utilização meramente pontual no contexto pedagógico; 
na prática, a Educação Artística reduzia-se à aprendizagem de técnicas soltas; a subdivisão da 
Educação Artística deu origem, entre outros, ao termo de Expressão Plástica, sem que, no entanto, 
isso correspondesse a uma evolução significativa das mentalidades.
 
O ensino de hoje é, afinal, resultado de um passado feito de mil incidentes e circunstâncias que não podem 
ser ignorados se queremos compreender e modificar o presente.” 
Rómulo de Carvalho 

Diversos autores têm apontado, desde a Antiguidade Clássica até aos nossos dias, uma relação 
entre Arte e Educação. A filosofia, para Eisner (1997), tem desempenhado um papel importante, 
especificamente no domínio da estética, na tentativa de definição de arte e na relação desta com o 
indivíduo. Embora as várias conceções adotem diferentes argumentos, parecem convergir em torno 
da importância da arte na educação. Aliás, é neste ponto de encontro que surgem as propostas mais 
estimulantes de coexistência entre as diferentes perspetivas.
Já Platão na sua obra República referia a importância da educação estética como via para o 
crescimento e valorização intelectual. Friedrich Schiller retomaria depois esta ideia nos seus estudos, 
numa série de cartas sobre educação estética do ser humano. 
Tradicionalmente, o ensino da arte limitava-se a desenvolver nos alunos competências visuais e 
manuais, através do desenho perfeito de formas e da cópia da aparência formal de conjuntos 
de objetos e de paisagens. Este método pedagógico redunda obrigatoriamente num ensino mais 
limitador criativamente. 
O desafio deve consistir mais na valorização do impulso criativo por parte da criança. Esta deve 
partir em busca de novas vias de expressão, ter a oportunidade de operar de acordo com a sua 
imaginação e as suas próprias motivações. Concebemos, como tarefa do professor, principalmente 
durante os primeiros anos do ensino básico, a de estimular os impulsos naturais das crianças, o 
desejo de fazer, de explorar, de manipular materiais. Esta visão implica a transferência da ênfase 
posta no exercício mecânico para o desenvolvimento da criatividade.
Já D. Duarte, sobre a Ensinança de Bem Cavalgar Toda a Sela, há quase 600 anos, escreveu:

“Não lhe mandem senão que se aperte com a sela e se tenha bem por qualquer guisa que achar mais jeito. 
E coisa que mal faça, não lho contradigam muito, antes pouco e passo a passo o corrijam. E se fizer bem, 

largamente o louvem quanto com verdade o puderem fazer (…) guardando sempre de o gabar mais 
e culpar menos”  (D. Duarte,1986, p. 50) 

Os jesuítas, para além da grande cultura que se lhes reconhecia, foram grandes defensores 
da autonomia do educando, valorizando a criatividade e as abordagens inovadoras face aos 
velhos problemas, consistindo o seu próprio método de ensino um bom exemplo disso. A 
famosa passarola, primeiro aeróstato a voar e precursora dos modernos aviões, foi obra de um 
matemático jesuíta, Frei Bartolomeu de Gusmão. 
À falta de fontes diretas sobre o papel da Arte na pedagogia da Companhia, Gauvin Bailey 
(Bailey, G., 1999, retirado a 26/09/2011) estudou as missões jesuítas na América, chegando a 
conclusões surpreendentes pela análise do artesanato produzido pelos índios dessas missões. 
Reconheceu muitos traços de arte europeia, admitindo que os jesuítas utilizavam gravuras 
com fins não apenas estritamente evangélicos, mas como pretexto de comunicação e de 
contextualização pedagógica. Na bagagem dos jesuítas figuravam inúmeras gravuras de obras 
de arte, cuja reprodução promoviam, por serem relativamente acessíveis e transportáveis. Este 
autor acaba por concluir que a mentalidade jesuíta se revela tudo menos castradora, promovendo 
antes um encontro de culturas, a qual, em vez de obliterar o Outro, promove a sua identidade.
Mas o iluminismo e o cartesianismo triunfantes não perdoaram à Companhia. Expulsos de 
Portugal por Marquês de Pombal, a animosidade contra os jesuítas rapidamente alastrou pela 
Europa, conduzindo à sua extinção pelo Papa. A sua saída de Portugal provocou um vazio no 
ensino, que se tentou colmatar com novas instituições como o Colégio dos Nobres e os Liceus. 
No entanto, muitos reconhecem que o nível do ensino caiu assustadoramente. Com a morte de 
D. José e a subida ao trono de sua filha D. Maria e com o inevitável afastamento do Marquês de 
Pombal, as mentalidades pouco evoluíram. 
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A fuga da família real para o Brasil, face à ameaça da invasão napoleónica, prolongou-se muito para 
além da queda de Bonaparte em 1815. A ausência da coroa e a entrega do país à ocupação militar 
inglesa, acabaria por conduzir a uma guerra de maçonarias, e à revolução liberal de 1820, uma 
clara exigência de clarificação da situação política, exigindo-se o retorno do rei. A pressão colocada 
nesse sentido acaba por dividir a família real, estando na origem do «grito de Ipiranga», em 1822: é 
o próprio príncipe herdeiro D. Pedro quem proclama a independência do Brasil!
O irmão, D. Miguel, depois de uma última tentativa de reconciliação do irmão nomeando-o Regente 
do reino, autoproclama-se Rei absoluto, numa clara opção política de reação tradicionalista ao 
positivismo triunfante. É nesse conturbado contexto de pré-guerra civil, que ocorrem nas cortes 
inflamados debates ideológicos, nos quais participa como deputado o jovem Almeida Garrett, 
defendendo publicamente pela primeira vez em Portugal, 

“… o papel da arte na educação, fazendo referência à conceção de uma educação incluindo uma formação 
estética, numa dimensão eclética, abrangendo uma introdução a todas as artes e, posteriormente, um 
ensino artístico específico, para o aperfeiçoamento de uma dada arte”. (Sousa, A.B., 2003, p.30)

Alberto Sousa fez uma resenha desses discursos de Garrett, onde se pode ler:

“Não tratei das artes como profissão, mas como necessário elemento de toda a educação (…) despertar 
nos sentidos do nosso pupilo o inato sentimento do belo, que é seu objetivo e princípio (…) Também 
não lhe hei de ainda ensinar o desenho, mas hei de prepará-lo para isso. Não me porei a fazer caretas e 
rabiscos, a título de desenhar «d’aprés nature», como Rousseau com o seu Emílio; mas tão pouco lhe hei 
de dar estampas a copiar, que é o meio mais seguro de ele nunca saber nada senão copiar. Parece-me 
mau este segundo método, que é o comum e ridículo o primeiro… (1829)” (Sousa cita Garrett; 2003; 
p. 91)

No fim do século XIX, os ideais republicanos ganham força, e com o declínio da monarquia, lançam-
se as bases para a implantação da República, a 5 de Outubro de 1910. 
Dois importantes intelectuais republicanos, João de Deus e João de Barros, em 1907 viajaram 
pela Europa em busca de conhecimentos sobre a Educação Nova e os mais modernos métodos 
pedagógicos, visitando vários estabelecimentos de ensino de diversos graus. Na sequência dessa 
viagem, João de Barros publicou o livro A Escola e o Futuro: notas sobre Educação, dando conta das 
impressões e ensinamentos recolhidos.
Com a implementação da República, são imediatamente chamados para o governo, com vista a 
uma profunda reforma educativa, preocupando-se essencialmente com a Instrução Primária e a 
alfabetização de adultos. Essa Reforma entraria em vigor a 29 de março de 1911, com a inclusão 
das disciplinas de Canto e de Desenho nos currículos escolares.

João de Barros em Educação Republicana:

“Antes de mais nada, o meu desejo seria criar um entusiasmo pela tarefa de dar à criança todas as 
possibilidades, todas as capacidades, todas as energias necessárias para a tornar num ser consciente e 
forte, apto a contribuir para o progresso do seu país, e para a beleza, harmonia e utilidade do momento 
em que vive e trabalha. Tarefa complexa e grave, e que a todos pertence: às famílias, aos professores, 
ao Estado.” (1916; p.12)

Até aos finais do séc. XIX, o ensino do desenho nas escolas era justificado como uma preparação 
para a indústria, defendendo-se a educação moral através do estudo de obras de arte, ilustrativas 
de valores considerados como vitais para a vida na sociedade burguesa. O ensino do desenho 
em Portugal, nos finais do século XIX e no primeiro quartel do século XX, tal como acontecia em 
Espanha ou em França, estava ligado mais ao desenho relacionado com a geometria descritiva, 
tendo como finalidade a formação de alunos no campo da engenharia. A aprendizagem baseava-
se na geometria plana e do espaço, no desenho técnico e no desenho à vista ou de observação. 
O desenho era assim definido, por volta de 1880, como uma ciência que tem como fundamento 
o rigor geométrico e estabelece a partir deste princípio um método racional e único, quer para 
o “desenho de imitação ou plástico”, quer para o “desenho geométrico ou gráfico”. A intuição e 
a imaginação são propositadamente rejeitadas e é acentuado o “positivismo do geometrismo”. 
A finalidade do desenho surge essencialmente como económica, profissional, industrial e 
relacionada com o desenvolvimento industrial e as mutações económicas e sociais que lhe 
estão associadas.
Espanha, no início do século XX, representava uma feliz exceção. Numa Espanha católica, 
orgulhosa do seu Prado e do seu barroco, com uma forte identidade pictórica, existia, como 
refere Hernández (1997), uma orientação funcional da educação pela arte, influência das ideias 
dos reformadores da Escola Nova do século XIX, na qual o desenho era valorizado pelo valor da 
sua contribuição para a formação estética dos indivíduos, servindo de equilíbrio e contraponto a 
disciplinas como a Matemática ou a Gramática, tradicionalmente reconhecidas como matérias 
de pensamento.
Concordando-se ou não com as teorias de Freud, o facto é que estas influenciaram 
definitivamente o século XX. Ao ser considerada como objeto de estudo, reconhece-se à criança 
uma certa autonomia e emergem novas problematizações: como incrementar o desenvolvimento 
das qualidades inatas da mente desde a mais tenra idade? Os desenvolvimentos científicos 
conseguidos pela psicologia evolutiva proporcionaram um conhecimento mais aprofundado 
do comportamento da criança e do adolescente resultando em fortes avanços em termos de 
pedagogia, e a uma atenção redobrada aos métodos de ensino, tendo em conta o desenvolvimento 
da criança. Estava aberto o caminho para o reconhecimento dos benefícios que a expressividade 
através da arte pode trazer ao ser humano, nas múltiplas expressões que pode assumir o ensino 
da arte.
A teoria psicológica não deve ser encarada apenas como terapia, mas igualmente ser considerada 
no desenho das estratégias pedagógicas. As justificações para o ensino da arte tornam-se mais 
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diversificadas e assistimos à transformação do currículo que, inicialmente mais relacionado com as 
funções social e económica da arte na escola, passou a considerar a importância do contributo da 
psicologia do desenvolvimento da criança. 
As várias constatações em torno da justificação da arte nos currículos escolares, e dos seus objetivos 
e contributos na formação do indivíduo, são alimentadas por opiniões dissonantes, geradas por 
diferentes quadros ideológicos, sobre o que fundamenta a arte na escola. Eisner (1997) em resposta 
a esta diversidade de pontos de vista, categorizou-os em dois grupos, que denomina por essencialista 
e contextualista; já Dobbs (1998) define-os como instrumentalista e não instrumentalista. 
A perspetiva contextualista ou instrumentalista caracteriza-se pelo argumento de que a arte 
proporciona o desenvolvimento de diferentes competências, principalmente as artísticas, 
comportamentais, motoras e cognitivas. Defende que a arte é um instrumento para atingir diferentes 
fins, com o objetivo de corresponder às diferentes necessidades e contextos individuais, ou de 
grupo/comunidade. 
A perspetiva essencialista, ou não instrumentalista, caracteriza-se pela valorização da arte, 
destacando a sua contribuição para a experiência e conhecimento humano, enquanto experiência 
única, diferente daquelas que podem ser vivenciadas através das outras áreas curriculares. A 
importância da arte na educação deve-se, precisamente, à sua singularidade, única enquanto meio 
de perceção e interpretação do mundo, por isso, não devendo ser usada como meio para atingir 
outros fins que não os artísticos.
Entre as fundamentações contextualistas para a arte na educação, Eisner (1997, p.8) refere que 
é nítida a satisfação proporcionada pelas atividades artísticas; funcionando esta como terapia, 
pois a arte promove a comunicação e a expressão de sentimentos, emoções e ideias, criando 
oportunidades que não encontramos em outras áreas curriculares. Defende ainda que esta estimula 
o desenvolvimento da criatividade, devendo ser um objetivo educativo, o que implica que a arte 
deve ser incluída nos currículos escolares, pois constitui um instrumento importante no domínio 
da imaginação e criatividade. Dobbs sublinha o caráter da arte como forma de superar diferenças, 
destacando em particular o seu contributo para o respeito e conhecimento de outras culturas, numa 
ótica de formação multicultural. (1998, p.11)
Cada vez mais o conceito de pura apreciação da arte perde o sentido, dando lugar às abordagens 
contextualistas, instrumentalistas e interdisciplinares para o estudo da arte. As conceções atuais de 
arte, segundo as correntes do pensamento sobre a cultura e a sociedade, levaram a estabelecer que 
a finalidade da arte na educação, numa cultura em mudança, seria aprender o que é significativo, 
crítico e plural (Hernández, F., 2000). Segundo este autor, para pôr em prática uma educação crítica 
cultural, há uma série de fontes e referências procedentes do pensamento pós-estruturalista, da 
teoria crítica, e do pensamento feminista que podem contribuir para favorecer este modo mais 
radical, mais profundo de pensar a educação em artes.
A Pós-Modernidade abriu portas à importância de entender a arte como representação de 
significados cuja interpretação depende mais da compreensão de códigos simbólicos e convenções 
culturais que circulam nos contextos de origem da obra do que de aproximações formalistas, como 
explica Fernando Hernández (2000). Os educadores estão hoje mais atentos à relação entre arte e 

cultura, preocupando-se em compreender os objetos estéticos no seio de sistemas simbólicos 
mais amplos. 
Forquin afirma que as atividades artísticas têm por fim desenvolver o espírito crítico perante a 
obra de arte. Embora não tendo como finalidade a educação de “aptidões artísticas específicas”, 
pressupõe que o conhecimento dos meios técnicos facilita a criação e a expressão através 
da arte. Defende ainda que a Educação Artística beneficia o “desenvolvimento global da 
personalidade” (1982; p.25).
O enquadramento e o intensificar da arte na educação estão relacionados com a educação 
generalista, refere Efland (1990). Como tal, a inclusão ou exclusão da arte nos currículos 
escolares tem sido, ao longo dos tempos, reflexo das mutações e evoluções científicas, 
filosóficas e políticas. Têm tido enfoques diferentes, têm passado por mudanças, existindo por 
vezes pontos de vista contraditórios, apresentando ruturas. Mas existem igualmente relações 
de complementaridade que por vezes, assumem um caráter de reinterpretação ou renovação. 
O parecer de Alberto Sousa sobre esta temática: 

“Os pedagogos defensores da integração das Artes na Educação, consideram que a formação da pessoa 
deve ser global e não especializada, pelo menos nos anos escolares básicos, devendo proporcionar-
se às crianças uma organização curricular equilibrada, homogénea e voltada essencialmente para 
uma forte cultura geral, onde as letras, Ciências e Artes coexistam em igualdade de circunstâncias, de 
importância e em convergência educacional. ” (2003; p.88)

As conceções e perspetivas que legitimam a arte na educação, nem sempre consonantes na sua 
conceptualização, demonstram a complexidade do tema.

“Talvez por essa razão, os quadros referenciais não se apresentam como possuidores de um caráter 



exclusivo. O ensino da arte tem tido enfoques diferentes, tem passado por mudanças (…). Os pontos de 
vista podem ter sido contraditórios, podem ter apresentado ruturas ou inversões. Mas também existem 
relações de complementaridade e, por vezes, assumem um caráter de reinterpretação ou renovação” 
(Rocha, M., 2001, p.48).

Diferentes perspetivas sobre a arte na educação, a criação artística, a teoria da arte e o ensino 
artístico, têm sido objeto de estudo por parte de vários autores, tendo, alguns deles, apresentado 
sistematizações baseadas em tipologias diferenciadas. No entanto, apesar de adotarem diferentes 
enquadramentos na análise dos desenhos curriculares, todos concordam num ponto: o ensino da 
arte é um assunto complexo e, como tal, não se fundamenta exclusivamente numa ou noutra ordem 
de pressupostos. 
Emergem duas abordagens diferentes em relação à ligação entre arte e educação. Numa, a arte é 
compreendida como área de estudo, atribuindo às diferentes disciplinas artísticas (dança, dramática, 
artes visuais, multimédia, etc.) a responsabilidade de desenvolver no aluno a sensibilidade estética, 
graças ao domínio das suas técnicas; quanto à outra vertente, defende o uso da arte como 
metodologia de ensino de diferentes áreas do conhecimento, ou seja, o ensino da matemática, 
língua materna, línguas estrangeiras, física, entre outras, através da prática das artes. Ou seja: Arte 
na Educação versus Educação pela Arte.

Em Portugal
Apesar do forte atraso que se verificou no país a nível educativo e cultural durante o Estado Novo, 
Portugal esteve representado na InSEA (International Society for Education through Art) desde as 
suas origens, em 1954. Esta organização nasceu baseada no movimento Educação pela Arte, criado 
por Herbert Read, do qual se salientam as seguintes ideias-chave: a arte é uma linguagem universal, 
logo desempenha um papel importante em todo o tipo de ensino; por outro lado, é um meio pelo 
qual se desenvolve a compreensão mútua entre os povos. Em Portugal, dois anos depois, seria 
fundada a Associação Portuguesa de Educação pela Arte, reunindo vários pedagogos e artistas, 
entre os quais Almada Negreiros. 
Neste âmbito foi criado, em 1965, o Centro de Investigação Pedagógica na Fundação Calouste 
Gulbenkian , reunindo pedagogos como Delfim Santos e Arquimedes Santos. O modelo pedagógico 
proposto “vai para além do ensino das artes e das artes na educação, para preconizar uma 
educação efetuada através das artes. Não tem por objetivo as artes mas a Educação” (Sousa, A.B., 
2003, p.30), preconizando como primeiro objetivo a educação emocional através da expressão dos 
sentimentos e dos afetos.
Delfim Santos formou-se em História e Filosofia na Universidade do Porto, onde pontificava Leonardo 
Coimbra, outro grande pedagogo português, de quem foi aluno e admirador. Em meados dos anos 30 
partiu para Viena, deslumbrado pela sua proeminência cultural, interessando-se por Freud e pelos 
pensadores do Círculo de Viena, que frequenta. Defende depois o doutoramento na Universidade 
de Coimbra. Em 1950 tornar-se-á o primeiro professor catedrático de Pedagogia em Portugal, na 
Universidade de Lisboa.

Segundo as palavras de Delfim Santos: “ (…) A escola não deve ser o lugar onde todos se 
tornam iguais mas onde cada um mostra a possibilidade de ser diferente.” (Santos, D. 1987, 
p.69) Os homens são diferentes nas suas aptidões e nas suas capacidades. O que inicialmente 
não passava da defesa da igualdade de oportunidades perante a educação, transformou-se na 
visão de uma educação formalmente igualitarista, mas que na prática acaba por se traduzir num 
nivelamento pela mediania, não oferecendo a cada um as possibilidades de melhor canalizar os 
seus interesses e vocações individuais. 
 “Só tem sentido falar-se de educação relativamente ao tipo de homem que se pretende formar 
(…) no termo «educação» há o sentido de condução – ducere – e logo se nos permite a 
interrogação «para onde» ou «para quê»”. (Idem, p.89-90)

Segundo Herbert Read, 
“A essência da democracia reside no individualismo, variedade e diferenciação orgânica (…) o indivíduo 
será inevitavelmente singular, e esta singularidade, dado ser algo que mais ninguém possui, terá valor 
para a comunidade (…) o seu toque particular contribui, embora impercetivelmente, para a beleza da 
paisagem, a sua nota é um elemento necessário, apesar de não ser notado, na harmonia universal”. 
(Read, H., 2007, p.17-18)

Sobre o ensino primário nas décadas de cinquenta e sessenta, Delfim defende, que: 
“… pelo método por que se ensina para cumprir o programa sem perda de tempo, é contraproducente 
e prejudicial. Que fazer? (…) Não tem importância nenhuma transmitir saber, muito saber verbal, 
sem correspondência com as novas curiosidades que despertam na criança na escola primária 
e que os mestres são obrigados a desconhecer ou a recalcar para bem cumprirem o programa. 
Importa sobretudo, e sem pressa, ensinar a criança a aprender tudo o que se relaciona com as suas 
curiosidades e avivar o interesse de aumentar o saber em contacto com as coisas, e não com o mau 
substituto descolorido por repetição do livro adotado.” (Santos, D., 1987, p 114).

Dos arquivos dos seus cursos de pedagogia na Universidade, realçamos o caderno Temática 
da Formação Humana: discutindo o papel da pedagogia como «Ciência» critica as tentativas 
modernas de aplicar um método demasiado objetivo e «científico» a uma matéria essencialmente 
humana e subjetiva.
No segundo ponto desse caderno, «O problema da aprendizagem», Delfim recua a Aristóteles, 
que se referia ao desejo de conhecimento do homem, para defender que não há verdadeira 
aprendizagem sem curiosidade. Curiosidade significa desejo de saber, de ver, de conhecer.” 
(Dicionário Universal da Língua Portuguesa; 2003; p. 451) Saber torna-se assim agarrarmo-nos 
a qualquer coisa, à qual, por nossa vez, ficamos unidos:
“Aquilo que o homem aprende, prende-o também. E os homens distinguem-se uns dos outros 
não só pela sua «natura», mas pela sua «nurtura», aquilo a que se prenderam nos diferentes 
domínios do saber. Aprender é prender-se precisamente com a intenção de se libertar de tudo 
o que não é seguro e não dá a suprema alegria do se com-prender. (…) Ainda no berço a 
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criança começa a tentar seguir certos «caminhos»: algumas coisas lhe interessam e outras não 
lhe interessam nada; e algumas vezes as pessoas que a rodeiam querem chamar a sua atenção 
para outros caminhos a que ela se mantém alheia e perante os quais não demonstra a mínima 
curiosidade. Vê o que quer ver e oferece resistência quando lhe querem fazer ver o que não lhe 
interessa. Interesse significa apreensão, estabelecimento de uma relação entre o que se é e o que 
se não é. Logo de início o nosso interesse é seletivo, aprendizagem é manifestação de interesse por 
certos caminhos e desinteresse por outros.” (Santos, D., 1961, p 114, retirado em 21/10/2011).
Sem o interesse e a curiosidade, a escola ensina e o estudante aprende coisas, mais ou menos 
tecnicamente organizadas em fragmentos. Para este pedagogo, a escola acomodou-se à valorização 
da uniformidade, fundamentada pelos resultados da ciência, desvalorizando a diferenciação dos 
sujeitos e as diversidades da personalidade humana. 
Delfim Santos morreu em 1966, pouco depois da fundação do Centro de Investigação Pedagógica 
da Fundação Calouste Gulbenkian, do qual foi o inspirador e diretor, segundo as palavras de 
Arquimedes Santos, que com ele ali conviveu. (Santos, A., 1999, p.128) Arquimedes considerava-se 
discípulo de Delfim, atribuindo-lhe o respeitoso título de «malogrado mestre». No entanto, tinha outra 
perspetiva da Educação. Nascido em 1921, Arquimedes Santos frequentara, no fim dos anos 30, o 
círculo neorrealista de Vila Franca de Xira, com Alves Redol e Soeiro Pereira Gomes.

Formado em Medicina, com especialização em pedopsiquiatria, os seus estudos incidiram na área 
da interconexão da Psicologia, da Pedagogia e da Arte, considerando mesmo alguns, como Alberto 
B. de Sousa, que desenvolveu “um conjunto de investigações científicas que deram corpo ao que 
então se designou por Biopsicogénese das Expressões Artísticas e que constituiu o primeiro alicerce 
científico da Educação pela Arte”. (Idem, p.14)

Arquimedes Santos, para além de uma participação ativa nos vários projetos saídos do Centro de 
Investigação Pedagógica, manteve um consultório médico especialmente vocacionado para ajudar 
crianças com dificuldades de aprendizagem. Alberto B. de Sousa usa mesmo o termo de «pai» para 
designar o papel de Arquimedes Santos, reconhecido unanimemente como pioneiro e promotor 
do Movimento de Educação pela Arte em Portugal, desde a criação da APEA, sob os auspícios da 
INSEA, em 1956. A sua obra manifesta essencialmente a firme determinação de encontrar pontes 
e plataformas de diálogo entre tendências ideológicas tidas por antagónicas e conflituosas, no 
sentido de as compatibilizar num «corpo» que pudesse ser consensual para todos e pudesse mediar 
o conflito a favor da Educação pela Arte, o que se torna patente na diversidade das citações e 
referências que utiliza, incluindo autores soviéticos de várias áreas.
Em 1971, a convite de Madalena Perdigão, responsável pela Comissão de Reforma do Conservatório 
Nacional, Arquimedes Santos funda o Curso de Educação pela Arte, que vai procurar implementar 
experiências pedagógicas na vertente da educação expressiva. Esta formação assentava 
fundamentalmente na compreensão da interdependência de três pilares essenciais: a arte, a 
pedagogia e a psicologia. Na sua proposta inicial, a Escola Piloto para Formação de Professores 
propunha uma formação a dois níveis: Professores de Ensino Artístico (Música, Dança e Teatro); 

Professores de Educação pela Arte. 
A formação de professores do primeiro nível implicava o domínio de uma das vertentes artísticas 
e, consequentemente, visava essencialmente os próprios alunos das várias especialidades 
artísticas do Conservatório que desejassem dedicar-se à educação artística. Várias foram as 
vicissitudes e discussões à volta dos objetivos da Escola Piloto e, devido a tais polémicas, só 
avançou o segundo nível proposto – a formação de educadores pela arte. A revolução de abril 
e os anos 70 trazem uma grande projeção internacional do trabalho realizado neste Curso, com 
reputados pedagogos estrangeiros a passarem por Lisboa, defendendo e difundindo depois nos 
respetivos países os princípios da Educação pela Arte aqui apreendidos. Malgrado um relatório 
de avaliação muito favorável, o Curso foi extinto por Decreto, sem explicações, no início dos 
anos 80.

Arquimedes Santos parecia acreditar num avanço positivo e progressista da legislação, tendo-se 
claramente empenhado nas polémicas e discussões de então, defendendo com vigor a adoção 
dos princípios que preconizava. A sua participação no debate político e de ideias contribuiu para 
a formulação tanto de legislação específica, como da própria Constituição, cujos constituintes 
se basearam nos princípios da Educação pela Arte para distinguir «Educação» de «Ensino», em 
dois artigos diferenciados, definindo a “formação da personalidade como um dos objetivos da 
Constituição”. (Idem, p.14)

A influência e ascendente de Arquimedes Santos neste campo vai manter-se, através de 
consultadorias e participações em Grupos de Trabalho legislativos, consubstanciando-se em 
manifestação de intenções, as quais não tiveram continuidade, como no Decreto-Lei nº 310/83, 
segundo o qual “o curso de educação pela arte, cujo objetivo não é a formação de artistas mas 
de professores para o ensino básico, deverá vir a enquadrar-se nas futuras Escolas Superiores 
de Educação”; e em alguns princípios assumidos pela Lei de Bases do Sistema Educativo, 



de 1986, “apontando a relevância e imprescindibilidade da Educação pela Arte, ao referir como 
objetivos o desenvolvimento das capacidades de expressão, da imaginação criativa e da atividade 
lúdica.” (Idem, p.15) Foi também um acérrimo defensor da universalização do ensino pré-primário e 
do esforço de maior cobertura nacional a esse nível, efetuado por essa altura. 
No fim dos anos oitenta, surgem, de facto, muitas das escolas superiores de educação previstas, 
sem que o curso de educação pela arte fosse, como recomendado, implementado em qualquer 
delas. Nos anos noventa, são criados dois CESES (Cursos Superiores Especializados) em Expressões 
Artísticas Integradas. O primeiro, em Braga, na Universidade do Minho (1993), e, o segundo, em 
Almada, no Instituto Piaget (1996). O modelo de formação destes cursos encontra as suas sementes 
na filosofia de formação implementada nos anos setenta no curso de Educação pela arte no 
Conservatório Nacional de Lisboa (Valente, 1998): embora só tenha sobrevivido dez anos, a escola 
estruturou a formação das pessoas que a frequentaram, possibilitando novas práticas educativas 
ao defender o autoconhecimento com base na imaginação, na espontaneidade e na sensibilidade 
individual no seio do grupo, colocando ainda a ênfase no processo globalizante das expressões 
artísticas, cujo objetivo será o desenvolvimento da criatividade e das capacidades de expressão e de 
comunicação (Valente, L. & Melo, C., 1997). 

Arquimedes Santos seria homenageado no fim do século passado, numa Conferência a que nos 
referiremos em seguida, que reuniu vários investigadores da área, dando origem à publicação 
prévia de dois livros de textos (um do próprio e o outro uma coletânea de homenagens) com o 
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. No entanto, à propiciatória boa vontade de Arquimedes 
Santos, mesmo consagrada na letra da lei, nem sempre corresponde uma realidade consonante, 
como o próprio reconhece em vários passos da sua obra. Também Herbert Read reconhecera que 
“Esta conceção da educação [pela Arte] tem sido aceite já há muitos anos mas está longe de ser 
conscientemente formulada ou deliberadamente posta em prática.” (Read, H., 2007, p.19)

Também Alberto B. Sousa, autor de um importante manual com as bases psicopedagógicas da 
Educação pela Arte, destinado aos professores, publicado em 2003, começa por referir, na sua 
introdução, que a educação artística não é uma conceção recente e “se não tem sido posta em 
prática é porque os poderes políticos têm dado preferência aos valores materialistas, excluindo tudo 
o que não produza rentabilidade económica imediata”. (Sousa, A. B., 2003, p.12) Essa introdução 
continua referindo a importância do Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Calouste 
Gulbenkian, lamentando a posterior extinção, por despacho ministerial, do curso de professores 
de Educação pela Arte; nela defendendo ainda que durante as duas últimas décadas do século 
passado, “os estudos que continuaram a ser desenvolvidos sobre educação pela arte raramente 
eram tornados públicos”.
Com a Conferência Internacional de Educação Estética e Artística, deu-se um passo importante 
no reconhecimento desta área. Promovida no ano 2000 pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
cujo coordenador foi João Pedro Fróis, reunindo muitos e conceituados investigadores de renome 
internacional na área, entre os quais vários dos que tinham participado, no ano anterior, nas iniciativas 

brasileiras, como Michael Parsons, Dmitry Leontiev ou Philip Yenawine; os seus contributos 
seriam reunidos em livro publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Conheci pessoalmente João Pedro Fróis no âmbito do projeto que desenvolveu, intitulado 
Primeiro Olhar – Programa Integrado de Artes Visuais, no seio da Unidade de Investigação 
Educação e Desenvolvimento, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, em parceria e ministrado na Fundação Calouste Gulbenkian, com o qual colaborei a título 
de participante neste projeto. Este consubstanciou-se pela publicação de um livro, com o mesmo 
título, que pretende ser uma sugestão de roteiro para a inovação educativa, “dentro e fora das 
escolas, a partir de inúmeras fontes de património cultural”, utilizando-se exclusivamente as 
obras do acervo da Fundação Calouste Gulbenkian; Com Fróis, assinam o livro Elisa Marques e 
Rui Mário Gonçalves, grande crítico de arte. (Gonçalves, R.M., Fróis, J.P. & Marques, E., 2002)
Como já referido, tive também o privilégio de conhecer pessoalmente o pintor e pedagogo Eurico 
Gonçalves, que não poderia deixar de ser aqui citado. Entusiasmado com o trabalho de Stern, 
Gonçalves deslocou-se a Paris onde entrevistou Arno Stern, publicando um livro resultante dessa 
entrevista. Eurico é um dos autores propostos na metodologia do Primeiro Olhar, tendo uma 
vasta experiência análoga à de Stern, no âmbito de «oficinas de pintura» com crianças, no Centro 
de Arte Infantil da Fundação Calouste Gulbenkian, em intercâmbio com o desenvolvimento de 
cursos de formação de monitores de Expressão Plástica. Entretanto, com a extinção do Centro 
de Arte Infantil, Eurico Gonçalves continuou a desenvolver o seu trabalho até aos dias de hoje, 
por própria iniciativa, em ateliês em Lisboa
As conclusões resultantes da Conferência Mundial de Educação Artística, que teve lugar em 
Lisboa em março de 2006, foram compiladas num Roteiro da Educação Artística, e apontam 
no sentido de se explorarem as potencialidades da Educação Artística, tendo em conta as 
necessidades de criatividade e cultura do século XXI (Matos,F. & Ferraz, H., 2006), defendendo 
que a Educação Artística deve ser componente obrigatória dos programas educativos de qualquer 
país, e caso já tenha sido contemplada, deverá ser promovida a sua eficiência. 
No entanto, numa entrevista datada de 2007, a vice-presidente da Associação de Professores 
de Expressão e Comunicação Visual, Teresa Torres Eça, admitia como frustrante que, embora 
seja reconhecido que a Educação Artística contribui para a qualidade da Educação, infelizmente 
não é ainda acessível a todos e que a sua implementação nas escolas portuguesas continua 
a ser feita de uma forma muito débil. Mesmo quando estas constam do ensino formal, são 
muitas vezes relegadas pelos professores para segundo plano, ou por o tempo ser insuficiente 
para abordar todas as matérias constantes do curriculum, ou por terem uma frágil preparação 
académica nesta área, sublinhando o facto de tal suceder com maior frequência no primeiro 
ciclo do ensino básico. (Santos, J. 2007, Retirado em 13/9/2009)
No que concerne aos problemas que afetam a Educação Artística em Portugal, Teresa Eça 
parece dar especial relevo à ideia de que a sociedade em geral desvaloriza o papel da Educação 
Artística no desenvolvimento global dos jovens e as suas repercussões ao longo da vida, indo de 
encontro ao referido por Sousa: “… a Arte é em geral considerada uma perda inútil de tempo.”, 
defendendo que o maior problema “… reside nas mentalidades…” (2003, p.81).
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Teresa Eça refere-se ainda ao quadro de referência publicado pela União Europeia com diretrizes 
no sentido da reestruturação dos sistemas educativos dos estados membros, orientado para um 
desejável sucesso na sociedade do conhecimento, o qual sublinha a importância da criatividade 
como competência altamente desejável na sociedade, reforçando a importância da Educação 
Artística na aquisição de outras competências transversais e integradoras. Defende ainda como 
imprescindível, nesse sentido, a cooperação entre escolas e instituições artísticas e culturais. 
Os museus vêm ampliando o seu alcance de atuação, incorporando e diversificando ações capazes 
de contribuir para a formação dos seus públicos, repensando continuadamente nas suas estratégias 
de atuação, principalmente para a comunidade educativa. Reforçando a pertinência das visitas ao 
museu, é de realçar a importância do papel do professor no sentido de desencadear a aproximação 
efetiva entre a escola e o museu, como lugar excecional para o contato direto com obras de arte, 
proporcionando experiências únicas de aprendizagem e experimentação, complementares ao ensino 
em contexto de sala de aula.
A Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual (APECV), lança no início de cada 
ano letivo, um concurso temático artístico relacionado com um artista. No ano letivo de 2010/2011, 
foi a artista plástica Graça Morais a escolhida. Sempre que possível um Museu relacionado com o 
artista associa-se à iniciativa. Nesse ano, foi o Museu de Arte Contemporânea Graça Morais, em 
Bragança, por estar intimamente ligado aquela artista plástica. No ano letivo 2009/2010 a temática 
estava relacionada com a obra da pintora Vieira da Silva, colaborando com a iniciativa o Museu com 
o seu nome e do seu marido, em Lisboa.
Mais um bom exemplo de Educação Artística são os projetos de intercâmbio Cultural promovidos 
pela APECV, como foi o caso quando se juntaram três países, Letónia, Portugal e Brasil, e se 
trabalharam três artistas, um de cada país, respetivamente: Boris Berzins, Ângelo de Sousa, Hélio 
Oiticica. Com este projeto, pretendeu-se valorizar a interculturalidade. Eram também objetivos do 
projeto promover o gosto pela arte como forma de intervenção na comunidade e possibilitar aos 
alunos a experiência de organizar, coordenar e implementar um projeto artístico, desenvolvendo 
assim a sua autoestima.
O Centro Cultural de Belém, em Lisboa realiza ateliês temáticos relacionados com as exposições 
que as escolas visitam, existindo ainda a Fábrica das Artes, um espaço concebendo atividades no 
âmbito das artes performativas em dois eixos principais: espetáculos e oficinas. Durante a semana 
as atividades são direcionadas à comunidade escolar e ao fim de semana a programação é dirigida 
a crianças e às suas famílias, aí se desenvolvendo uma programação abrangente, alargando a oferta 
de oficinas e espetáculos a todas as idades, nos quais, por vezes, os artistas são desafiados a criar 
in loco, em conjunto com o público.
Estas iniciativas são centralizadas essencialmente nos grandes centros urbanos, existindo uma 
distribuição assimétrica pelo país. Fora destes, continua a não existir espaços de contacto com as 
Artes Plásticas de uma forma sistemática e continuada. Acredita-se que a educação com base na 
Arte, num processo contínuo ao longo da vida, tenha implicações no desenvolvimento estético-visual 
dos indivíduos, tornando-se condição necessária para alcançar um nível cultural mais elevado e 
diversificado, ou seja, contribuindo posteriormente para uma sociedade cultural e intelectualmente 

mais enriquecida, conhecedora e ativa.
A Educação Artística, a Expressão Plástica, a Educação pela Arte, a Cultura Visual não são 
conceitos recentes, mas a sua implementação ainda não está ao nível da importância que têm 
no desenvolvimento da criança.
As atividades de expressão livre permitem um equilibrado desenvolvimento da personalidade da 
criança, quanto mais enriquecedor o for, e se tivermos por ideal um desenvolvimento intelectual 
da população, este terá que ser iniciado desde a infância, como foi estabelecido no Dec. Lei 
344/90, o qual estabelecia as bases gerais da Educação Artística. Mas atualmente, por motivos 
orçamentais e ideológicos, as Expressões, nomeadamente a Plástica, deixaram de ser essenciais, 
focalizando-se o ensino no reforço das competências da Matemática e do Português. 

Sobre o desenvolvimento da personalidade, Santos, refere:
“… múltiplas são de facto as funções da Arte no harmonioso desenvolvimento da personalidade 
infantojuvenil, e, na opinião de Piaget, se na vida da criança há duas necessidades essenciais que 
são, por um lado, a adaptação à realidade material e social e por outro, o conjunto das realidades 
individuais, que se exprimem pelos jogos simbólicos, a Arte, na criança, seria um esforço de conciliação 
entre essas duas necessidades, uma como síntese entre a expressão do Eu e as formas de atividades 
adotadas.” (Santos citado por Sousa, 2003, p.64)

Existe uma necessidade criativa intrínseca à formação da personalidade, a qual evolui 
principalmente até ao final da adolescência. “Uma força criadora pela expressividade artística 
favorece, pois, a formação dos seres humanos”. (Idem, p.65) 
A educação visa, fundamentalmente a realização pessoal do educando e a sua realização social 
e comunitária, existindo uma profunda relação da educação com a felicidade do homem e o seu 
bem-estar económico e social. Já que a realização da pessoa implica a realização do homem em 



todas as suas dimensões, e portanto também na sua dimensão social e artística.
Uma das finalidades da cultura, da Arte, é contribuir para o enriquecimento da personalidade e da 
sua capacidade de socialização, sendo uma dimensão de reconhecida importância na formação do 
aluno, ampliando as possibilidades cognitivas, afetivas e expressivas.

Ainda é necessário percorrer um longo caminho nesta área, muito ainda está por desbravar e há 
muito que fazer para que se possa finalmente caminhar criativamente!
“… e um dia … as bancadas florescerão.” 
(Tonucci, F,)
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Escolas e museus de arte contemporânea: uma 
relação desigual

Marta Ornelas
Universidade de Barcelona

Resumo
As práticas da educação artística em Portugal contemplam, 
com alguma frequência, visitas escolares a museus de arte 
contemporânea. As professoras, sobretudo as de artes visuais, 
mostram-se interessadas em levar as suas turmas a estes museus, 
geralmente com objectivos intimamente ligados ao cumprimento dos 
programas curriculares. Aos museus de arte contemporânea, por seu 
turno, interessa-lhes fazer parte dos percursos elegidos pelas escolas 
quando estas se abrem ao exterior, pois o público escolar representa 
uma parte bastante significativa dos seus visitantes. Existe, portanto, 
um interesse recíproco no encontro entre escolas e museus, mas 
esta relação está pautada por uma significativa desigualdade entre as 
duas instituições e por diversos constrangimentos, nomeadamente no 
que respeita ao lugar em que os estudantes são colocados. Pretendo 
aqui apresentar uma problematização da relação entre escolas e 
museus de arte contemporânea, através de uma desconstrução da 
normatividade; do questionamento de hábitos que se encontram 
naturalizados. O objectivo é criar uma distância crítica que nos 

permita olhar para os factos assumindo que somos 
nós próprios quem constrói os discursos que nos 
orientam como referências. Apresento quatro 
projectos que constituem, de alguma forma, marcas 
de inovação na relação entre escolas e museus em 
Portugal. 

Palavras chave: relação escola-museu; visitas 
escolares; educação em museus; museologia crítica; 
desigualdade; pós-modernidade.

Visitas escolares a museus
Ver grupos de escolas em museus é algo que faz parte 
da realidade quotidiana, mesmo tendo em conta que 
contextos escolares diferentes possam proporcionar 
um número maior ou menor de visitas aos seus 
alunos. Estas visitas constituem uma prática comum 
utilizada pelas professoras , com objectivos diversos, 
sendo que o objectivo mais comum é o de criar uma 
relação entre um conteúdo específico do currículo e o 
tema do museu que se visita. Neste sentido, é comum 
que as professoras de artes visuais levem os seus 
alunos a museus de arte, nomeadamente a museus 
de arte contemporânea. Os museus estão receptivos 
às visitas escolares, tendo também objectivos 
diversos, que se podem centrar, por exemplo, em 
proporcionar visitas mais individualizadas ou receber 
um número significativo de alunos, sendo que estes 
dois objectivos dificilmente são compatíveis. Tendo 
em conta as necessidades das escolas e dos museus, 
ambas as instituições têm interesse em que as visitas 
escolares a museus aconteçam. Por esta razão, a 
relação entre escolas e museus seria supostamente 
empática e interessada. Isso acontece, talvez até 
muitas vezes, mas não em todas as ocasiões, não em 
todos os contextos. Embora alguns alunos definam 
os museus como lugares agradáveis, outros crêem 

que os museus são lugares aborrecidos (Moutinho e Ferreira, 2007; 
Oliveira, 2009; Triggs e Wishart, 2010). Haverá razões diversas para 
que os alunos sintam prazer ou tédio numa visita a um museu de 
arte contemporânea. Algumas questões podem ser pensadas sobre 
o assunto, nomeadamente: Como é que as escolas se relacionam 
com museus de arte contemporânea? Os discursos dos museus 
estão adaptado às escolas? As escolas têm uma atitude compatível 
com o que museus esperam? O que acontece numa visita guiada a 
um museu de arte contemporânea? Qual é o papel da professora 
numa visita guiada? Quais são as expectativas dos alunos? Estas 
são algumas das perguntas que podem ser lançadas sobre este 
problema, mas é possível pensar em muitas outras que têm 
influência na atitude dos alunos quando visitam um museu de arte 
contemporânea em contexto escolar.
Há estudos que apontam para o facto de nem sempre os discursos 
dos museus irem ao encontro das necessidades das escolas 
e de nem sempre as atitudes das escolas serem compatíveis 
o desenvolvimento de um trabalho producente por parte dos 
museus (Eça e Ornelas, 2011). Regra geral, os museus tipificam 
os seus públicos e constroem ideias sobre os comportamentos das 
professoras e das turmas, que, idealmente, devem acreditar no 
que o museu expõe, posicionando-se a partir dos mesmos valores, 
conhecimentos e expectativas de quem organiza a exposição (Padró, 
2009). Por outro lado, as professoras consideram, muitas vezes, 
numa visão muito fechada, que o museu é uma extensão da aula, 
onde os alunos devem adquirir determinados conhecimentos e, 
assim, acabam por utilizar o museu como apoio ao currículo escolar 
(Gómez, 2009). 
Nas visitas de estudo, não raramente, há desencontros entre o 
discurso dos museus e as necessidades das escolas, pois estas 
acabam por assumir uma posição submissa relativamente à 
posição hegemónica dos museus. Mesmo tendo a possibilidade 
de proporcionar um olhar específico sobre o mundo que rodeia os 
estudantes, o museu nem sempre está vocacionado para explicar 
mais do que a história da arte ou o processo criativo do artista. Os 
textos da exposição contêm frequentemente referências à história 
da arte num vocabulário sofisticado e indecifrável para muitos 
visitantes. Desta forma, mesmo que os museus apregoem que são 
para todos, com estas práticas não se dirigem a toda a gente e 
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acabam por ser um lugar de exclusão (Duncan, 2004).

Perspectivas pós-modernistas
Para contextualizar as ideias que aqui escrevo, abordo uma temática 
fundamental para a educação artística, quer se trate da educação 
artística na escola ou nos museus. Essa temática prende-se com a 
oposição entre modernidade e pós-modernidade (como paradigmas), 
ou modernismo e pós-modernismo (como movimentos desses 
paradigmas). A modernidade é entendida como um fenómeno artístico 
e um período da cultura ocidental que, segundo alguns teóricos, 
desembocou numa cultura pós-moderna. Críticos e historiadores da 
pós-modernidade argumentaram que, na modernidade, a arte tinha 
chegado a um ponto no qual havia perdido o rumo, já que alguns 
artistas teriam recusado reconhecer a obra de arte como tendo um 
papel de elevação transcendental (Efland, Freedman e Sthur, 2003). 
Os artistas da modernidade tardia defendiam que a arte se reduzia 
à estética formal. A perspectiva modernista considera o trabalho 
artístico como uma visão pessoal do seu criador, no qual a obra se 
identifica com os aspectos biográficos, formando ambos um todo 
indivisível e completo, destinado a surpreender, comover ou fazer 
vibrar o espectador, sendo a obra algo concluído, fechado, em que o 
papel do observador será apenas o de apreciá-la (Amengual, 2012; 
Wolff, 1997). Nesta perspectiva, o museu de arte é compreendido 
como uma instituição e um espaço para fomentar o bom gosto e 
para escapar das tensões da vida quotidiana, sendo que a visão 
de bom gosto se vincula com o visitante conoisseur, dilettante, ou 
com o visitante casual passivo, silencioso e complacente que não 
põe em dúvida a capacidade do objecto exposto por ser uma obra 
prima (Padró, 2005). Por oposição, as perspectivas pós-modernas 
apresentam uma forma diferente de encarar a produção artística, das 
quais assinalo: uma preocupação pelo significado, em detrimento da 
forma, composição ou técnica; a quebra na divisão entre alta e baixa 
cultura; o abandono dos estereótipos; o ecletismos e a procura por 
múltiplas leituras e interpretações (Efland, Freedman e Sthur, 2003). 
As práticas pós-modernistas também desmontam o mito da verdade 
universal e absoluta, assumindo que não há nada que seja verdadeiro 
no sentido estrito da palavra porque os critérios com que decidimos o 
que é verdadeiro ou falso dependem de nós (Ibáñez, 2001). Significa 
que aquilo que é a realidade, é a realidade para nós próprios, através 
de uma construção socialmente partilhada (Gergen e Gergen, 2011). 

Ora, estas mudanças afectam a reflexão sobre todos 
os âmbitos da vida do presente e muito especialmente 
das profissões relacionadas com a intervenção sócio-
cultural, como é o caso da educação e da investigação 
educativa (Barragán, 2005). 
Efland, Freedman e Sthur (2003) chamam a 
atenção para o facto de muitas das práticas que as 
professoras de arte levam a cabo, provavelmente a 
maioria, estão baseadas em concepções modernistas 
da arte. Por exemplo, quando as professoras avaliam 
as capacidades dos alunos segundo o grau de 
originalidade ou de criatividade que apresentam 
nos trabalhos desenvolvidos nas aulas, essa forma 
de avaliar tem por base um alto valor atribuído à 
originalidade e à expressão própria, sustentado nas 
teorias modernistas do expressionismo. A educação 
artística pós-moderna prima pelo interesse nas 
questões de classe, raça, religião, sexualidade, 
género, nacionalidade, idade e outras, contra a 
estética modernista, afirmativa e universalista 
(Neperud, 1995). Faria, portanto, todo o sentido 
que as práticas da educação artística integrassem 
leituras pluralistas, ainda que incluíssem conteúdos 
modernos, porque ao assumir uma postura pós-
modernista não é necessário descartar todos os 
conteúdos modernos. Efland, Freedman e Sthur 
(2003) apresentam a seguinte sugestão:

[...] un currículo postmoderno debe destacar el estudio de 
Van Gogh, una de las principales figuras de la modernidad 
estética. No obstante, hay que inducir al estudiante de 
hoy a interpretar las obras de Van Gogh desde una trama 
de significados que en la modernidad hubieran resultado 
inverosímiles, puesto que lo común en aquella época era 
explicar las líneas retorcidas de sus paisajes como reflejo 
de su desolación y angústia internas, en la línea del mito 
del genio solitario. (Efland, Freedman e Sthur, 2003: 
187)

Efland, Freedman e Sthur (2003) sugerem que as 

práticas educativas pós-modernistas não devem apagar o passado, 
mas sim vinculá-lo a uma pluralidade de interpretações, actuando 
com os interesses das influências multiculturais do Ocidente. Tal 
como os arquitectos podem trabalhar com elementos da tradição 
clássica, inserindo-os em obras de arquitectura do presente, assim 
também podem as professoras e educadoras de museus trabalhar 
com obras de arte do passado, dando relevância aos conceitos pós-
modernos, assim os currículos escolares, bem como as imposições 
dos museus e as direcções das escolas deixem espaços abertos a 
estas formas de trabalhar. 

Metodologia e métodos da investigação
A investigação que tenho vindo a desenvolver permite-me tecer 
algumas considerações sobre a relação entre escolas e museus, a 
partir de um ponto de vista particular. Trata-se se uma investigação 
de carácter qualitativo, uma vez que este tipo de pesquisa favorece 
as narrativas individualizadas, plurais e locais, num contexto temporal 
e situacional limitado (Flick, 2007). Apresento um posicionamento 
construcionista, entendendo o construcionismo social como a 
possibilidade de considerar as visões do mundo de acordo com uma 
criação socialmente compartilhada, tendo em conta que é importante 
compreender melhor os vazios e os silêncios representados nas 
práticas educativas (Gergen e Gergen, 2011). Para tal, conto com 
a minha experiência de visitar museus, quer no papel de professora 
com as minhas turmas, quer como visitante individual, ou mesmo quer 
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como observadora de visitas escolares. As ferramentas que tenho 
utilizado na procura de respostas são: entrevistas às professoras, 
aos alunos, às directoras de escola, às educadoras de museus  e 
às coordenadoras dos serviços educativos; e observações nas 
escolas e nos museus de arte contemporânea que as receberam. As 
escolas e os museus onde tenho realizado observações e entrevistas 
estão localizados em Lisboa e em concelhos limítrofes. Para além 
disso, o estudo de bibliografia diversa que tenho realizado e a 
minha participação em seminários e conferências, dentro e fora de 
Portugal, ouvindo educadoras de museus, coordenadoras de serviços 
educativos de museus, professoras e estudantes, falando sobre as 
suas actividades e experiências com base nesta relação entre escolas 
e museus, tem sido também uma contribuição importante para 
analisar os discursos provenientes de cada uma das instituições. O 
que encontrei com esta investigação foi que a relação entre escolas 
e museus é desigual e que essa desigualdade não contribui para a 
construção do conhecimento.

Desigualdade em oito ideias
Para melhor explicar esta ideia de desigualdade na relação entre 
escolas e museus, exponho oito ideias fundamentadas em citações 
de outros autores e autoras que me permitiram sintetizar pontos 
importantes dos discursos e acções das pessoas que intervêm 
na relação entre as duas instituições. São citações que registo e 
interpreto dentro do contexto português.

1. O museu é o templo da cultura, a escola não 
(Calcagnini e Testa, 2004). As professoras e os alunos vão ao museu 
para aprender. A escola vai ao museu mas, excepto em projectos 
muito específicos, o museu não vai à escola. Fora de Portugal é 
comum encontrarmos projectos diversos nos quais a deslocação 
do museu à escola é vista como uma actividade de aprendizagem 
recíproca (Garaigorta, 2011; Hernández, 2012; Amengual, 2012). No 
entanto, no nosso país o museu mostra a sua casa, mas não parece 
estar interessado em conhecer a casa de quem o visita. Isto acontece 
também porque a escola acredita que nada tem para ensinar ao 
museu. Se sentirmos que não temos nada para ensinar, isso deixa-
nos numa posição de fraqueza, porque nos sentimos num nível 
inferior de conhecimento.

2. Os museus têm uma concepção 
modernista da educação artística (Padró, 
2009). Os museus não falam para toda a gente, 
falam para um público “educado”. Conceitos 
filosóficos, movimentos artísticos da história da arte 
e uma semântica rebuscada tornam frequentemente 
a compreensão de um texto de parede numa 
tarefa inglória. Assim, alunos e professoras não 
se vêem reflectidos no discurso expositivo, porque 
vêem apenas fragmentos de uma história que não 
conhecem. Se não nos virmos reflectidas, sentimo-
nos excluídas. O sentimento de exclusão inibe a 
produção de conhecimento.

3. O puramente “feminino” considera-
se incompatível com a figura do 
“artista criativo” (Figueroa–Saavedra, 2010). 
Tradicionalmente, as professoras estão na escola e 
os artistas estão no museu. Embora grande parte 
das professoras de arte sejam também artistas - de 
formação e por vezes também de prática -, nunca são 
lembradas como tal pelo museu, o que transmite a 
noção de que a professora “apenas” ensina, enquanto 
o artista tem o direito de ser representado no museu, 
uma vez que foi seleccionado pelo curador. Aliás, 
mesmo a escola contribui para acabar com o artista 
que existe em cada uma das professoras, partindo do 
princípio que ninguém pode ser artista e professora 
ao mesmo tempo. A professora é formada para estar 
com os alunos, exercendo actividades práticas - e 
burocráticas -, não lhe é conferido qualquer papel 
mais intelectualizante, tal como se confere ao artista. 
Assim, de acordo com este posicionamento, reserva-
-se o lugar de artista a quem expõe no museu 
(um papel essencialmente masculino) e o lugar de 
professora para aquela que ensina na escola (um 
papel essencialmente feminino). O que é facto é 
que dentro de um ambiente artístico academicista 
dominado tradicionalmente por homens é muito difícil 

às mulheres abrir caminho (Herrera, 2014). Na cultura ocidental, 
crê-se que as especialidades criativas (Pintura, Escultura) são mais 
apropriadas para os homens, enquanto que as especialidades 
adaptativas são mais apropriadas para as mulheres, sobretudo 
as especialidades relacionadas com qualidades protectoras ou 
preventivas, como a afectividade, a sensibilidade, a paciência, o 
detalhe (Conservação, Restauro), inclusive no caso das mulheres 
que optam por especialidades criativas acabam por transformar a 
sua aplicação como especialidade reprodutiva, como é o caso da 
educação artística (Figueroa–Saavedra, 2010). Se eu for artista e 
professora e estiver num museu com os meus alunos, sinto-me 
detentora de uma profissão menor, comparando com o artista que 
expõe, porque não pertenço à mesma esfera da cultura de elite a 
que o artista pertence. Estou no museu porque decidi ir com os 
meus alunos, não porque tenha sido seleccionada como artista 
pelo curador. O espaço que me é deixado destina-se à aquisição de 
conhecimento, não à sua produção.

4. As professoras convertem-se em personagens 
invisíveis ao chegarem ao museu (Huerta, 2011). Nas 
visitas escolares, a presença das professoras dentro dos museus, 
junto dos alunos é vista como necessária para a manutenção da 
ordem e da disciplina. A professora é a pessoa que, eventualmente, 
se encarregou de marcar a visita e preparar toda a burocracia 
necessária à sua realização. É a mesma professora que na sala de 
aula lida com os alunos e dinamiza todas as actividades com a turma. 
Dentro da escola, a professora é uma orientadora e uma conselheira, 
mas dentro do museu a mesma pessoa  é uma acompanhante, uma 
responsável, uma tutora, o que resulta no facto de uma boa parte 
das professoras se sentir menorizada perante a linguagem da arte 
(Huerta, 2010). Esta invisibilidade não contribui certamente para a 
participação voluntária e, consequentemente, para a produção de 
conhecimento.

5. Os museus desencorajam o debate activo e 
a interacção verbal (Hein, 1991). Muitos estudos têm 
demonstrado que a aprendizagem é uma actividade social, o que 
significa que as pessoas aprendem melhor em grupo. No entanto, 
muitos museus apresentam-se através de uma atmosfera de 
tranquilidade e silêncio em muito semelhantes aos ambientes de 



88templos, transformando-os em lugares onde não se fala alto e onde 
para comunicar apenas se pode sussurrar com a pessoa que está 
junto de nós. Será com extrema dificuldade que podemos produzir 
conhecimento através de sussurros.

6. Os museus tipificam os seus visitantes e criam uma 
representação do visitante ideal (Padró, 2011). O museu 
acolhe as pessoas que o visitam através de recados de proibição: 
“não se pode tocar”, “não se pode tirar fotografias”, “não se pode 
falar alto”, “não se pode transportar mochilas”, “não se pode comer”, 
“não se pode ouvir phones”, “não se pode aproximar das obras”. Ainda 
antes de iniciarmos a visita, o museu é já um lugar de proibições, um 
lugar que espera um determinado comportamento dos visitantes. O 
museu cataloga as pessoas como pertencentes a um determinado 
perfil de visitante, acabando por limitar a sua liberdade, uma vez que, 
ao catalogar, o museu espera que as pessoas tenham determinados 
comportamentos ajustados ao perfil tipificado (Eça, Saldanha e Vidal, 
2012). Produzir conhecimento num lugar cheio de proibições é um 
desafio de dificuldade considerável.

7. Os museus são estruturas rituais (Duncan, 2004). Tal 
como os templos e palácios tradicionais, os museus apresentam-se 
como se o espaço que ocupassem fosse neutro ou invisível, estando 
destinados a duas funções: contemplação e ensino, sob o pretexto 
de que os visitantes saiam com uma sensação de iluminação, 
de alimentação do espírito, tal como nos rituais religiosos. As 
educadoras de museu que proporcionam visitas guiadas seguem 
um fio condutor e reduzem quase por completo a experiência da 
visita a uma série de encontros com determinadas obras de arte. O 
ritual de visita proporciona-se como uma lição escolar: a educadora 
de museu, detentora do conhecimento a reproduzir, fala para os 
alunos silenciosos. Alunos e professora acatam as suas indicações 
para se movimentarem em grupo, todos ao mesmo tempo, parando 
diante das obras de arte por ela indicadas. Na naturalização destes 
rituais, dá-se o que Giroux chama de “legitimação da passividade”, 
glorificando a figura do “professor como especialista” e “dispensador 
do conhecimento” (Giroux, 1994). Aqueles que estão melhor 
preparados para celebrar os rituais do museu - aqueles que são mais 
capazes de responder às suas indicações - são também aqueles cujas 

identidades (social, sexual, racial, etc.) confirmam 
plenamente o ritual do museu (Duncan, 2004). Será 
possível produzir conhecimento num lugar que me 
coloca numa posição de invisibilidade?

8. Os museus não permitem micro-
narrativas (Acaso, 2012). De acordo com práticas 
modernistas, os museus apresentam macro- 
-narrativas, verdades inquestionáveis, assumindo 
posições hegemónicas, sujeitando as escolas às 
suas regras e discursos. Tal como na escola, o 
que é ensinado aos alunos serve para reproduzir 
uma verdade universal, uma macro-narrativa, que 
não contribui para o pensamento crítico, porque a 
história é contada através de apenas uma versão. 
As narrativas lineares construíram e disseminaram 
a História, utilizando como veículo a articulação das 
diversas estruturas, como os museus - e o próprio 
sistema educativo -, apropriados por interesses de 
grupos específicos ou comunidades nacionais ou 
globais. Os museus constituíram-se uma das formas 
de legitimação da História e esta legitimação precisa 
de ser desconstruída (Shelton, 2011) através da 
participação individual. Há registo de alguns modelos 
de exposições que podem ser adoptados pelos 
museus e que compreendem uma maior pluralidade 
de discursos, permitindo que não-especialistas 
tenham voz activa, com vista a uma efectiva 
participação social (Lorente, 2011). Mas enquanto 
os museus continuarem a optar por macro-narrativas 
hegemónicas, como posso produzir conhecimento se 
não posso ser parte da história?

Projectos que criaram disrupção com as 
práticas tradicionais
Tendo em conta que o construcionismo social nos pede 
que possamos dar conta das limitações da crítica, é 
importante não enfatizar apenas as deficiências, é 
importante não ver apenas a parte negativa, porque 
se reconhecermos também o positivo na tradição 

do outro, é mais provável que o intercâmbio dê como fruto novas 
formas de vida (Gergen e Gergen, 2011). Neste sentido, saliento em 
seguida alguns projectos que museus levaram a cabo juntamente 
com escolas, projectos esses que apresentaram benefícios para 
os participantes no que respeita ao seu envolvimento e até à sua 
implicação. A principal diferença entre estes projectos e as práticas 
pedagógicas mais tradicionais que têm lugar nos museus é o facto 
de estes não serem baseados em visitas guiadas ou em actividades/
jogos/workshops de curta duração. Estas relações necessitam ser 
mais fortes e, por isso, mais prolongadas no tempo. Seguidamente, 
descrevo quatro projectos que são apenas alguns exemplos de 
como os museus podem contribuir para uma relação mais profícua 
com as escolas, a um nível colaborativo. Os projectos apresentam-
-se com os seguintes títulos: “Projectos com Escolas”, do Museu 
de Serralves; “Projecto Anual de Escolas”, da Casa das Histórias 
Paula Rego; “10x10”, da Fundação Calouste Gulbenkian; e “Copos 
da Terra”, da Escola Secundária Artística António Arroio e do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado. Estes quatro 
projectos podiam ter tido uma participação ainda mais significativa 
das escolas, sobretudo dos estudantes. Quero com isto dizer que 
algumas situações nestes projectos - conforme terei oportunidade 
de explicar adiante - poderiam ter sido tratadas seguindo caminhos 
mais colaborativos. No entanto, comparativamente com a maior 
parte das situações que acontecem em Portugal, estes projectos são 
importantes porque marcaram, de alguma forma, uma mudança nas 



relações entre escolas e museus.

“Projectos com Escolas” – Museu de Serralves (Porto)
O Museu de Serralves, no Porto, criou os “Projectos com Escolas”, uma 
iniciativa anual que tem sido desenvolvida ao longo de vários anos, 
juntando professoras, alunos e educadoras de museus em projectos 
conjuntos que resultam em produções artísticas que são exibidas no 
museu no final de cada ano escolar. Aqui, o caminho é definido em 
conjunto, entre o museu e cada escola, para desenvolver processos, 
implementar ideias e partilhar interpretações. Os “Projectos com 
Escolas” compreendem vários momentos, estruturados da seguinte 
forma: (a) dois encontros em Serralves, dirigidos a professoras para 
a divulgação e discussão do projecto; (b) um seminário para reflexão 
sobre as temáticas a abordar; (c) uma acção de formação para 
professoras; (d) um conjunto de oficinas dirigidas a professoras e 
alunos; (e) visitas guiadas ao Museu e ao Parque de Serralves; (f) um 
ciclo de cinema para crianças e jovens; (g) exposição final no museu 
para apresentação de trabalhos da escola (Leite e Victorino, 2008). 
A primeira apresentação do trabalho ocorre na escola, de modo a 
divulgar o projecto à comunidade educativa local e estimular o 
desejo por novas concretizações noutros contextos e grupos. As 
acções de formação contam com a presença de oradores, que são 
artistas, investigadores e outros especialistas, que apresentam os 
seus saberes e as suas experiências sobre a temática do projecto. 
As dinamizadoras iniciais deste projecto referem como as acções 
de formação são enriquecedoras do ponto de vista da aquisição de 
conhecimentos e do desenvolvimento de ferramentas de trabalho 
(Leite e Victorino, 2008).
Durante o processo de trabalho, as professoras têm a oportunidade 
de entrar em contacto com o Serviço Educativo para compartilhar 
questões e solicitar apoio específico. O museu também pode 
responder a solicitações específicas feitas por escolas, por exemplo, 
nos casos em que as escolas não podem ir a Serralves. Nestes casos, 
há uma possibilidade de Serralves ir à escola (Leite & Victorino, 2008), 
o que representa uma abertura importante por parte do museu, que, 
deslocando-se à escola, mostra interesse em apoiar o trabalho que 
os alunos, apoiados pelas professoras, vão desenvolvendo. Apesar 
da relação empática que se cria entre as escolas e o Museu de 
Serralves para desenvolver estes projectos, as exposições finais dos 
trabalhos escolares vão localizar-se sempre numa sala separada das 

exposições dos “grandes” artistas. Ou seja, os alunos 
permanecem em segundo plano, comparativamente 
com as obras de cultura erudita seleccionadas pelos 
curadores. A barreira é clara e bem definida.
À data de escrita deste artigo, o projecto de 2014-
2015 encontrava-se a decorrer tendo como tema 
“Construções em Trânsito”. No website do Museu de 
Serralves podia ler-se que, para além da programação 
expositiva como matéria de trabalho, estava patente 
um convite à transdisciplinaridade:
 
[...] das artes à geografia, ao ambiente, às ciências 
sociais, à reflexão sobre o espaço público e ecologia, 
à arquitectura e às línguas. São várias as disciplinas 
que, através da experiência artística, podem ser 
exploradas como ferramentas para imaginar e 
construir modos de viver em sociedade que estimulem 
a criatividade, a navegação pelo desconhecido e pelo 
incerto, conservando a aceitação de si e do outro 
e o respeito pelo meio ecológico e social onde nos 
encontramos. (“Projecto Anual com Escolas 2014-
2015”, s.d.)

“Projecto Anual de Escolas” – Casa das 
Histórias Paula Rego (Cascais)
Este é um projecto que tem a duração de um ano 
lectivo, no qual os alunos adquirem uma outra 
noção do que é a realidade do museu, bem como 
outras realidades que o museu pode permitir, para 
além daquelas que são as típicas, as naturalizadas. 
Os objectivos deste projecto são os seguintes: (a) 
divulgar as exposições e a colecção da Casa das 
Histórias Paula Rego, na promoção de visitas e 
reflexão sobre as obras, como referências formais e 
conceptuais; (b) desenvolver práticas artísticas e de 
mediação peer-to-peer, promotoras da imaginação 
e da descoberta; (c) estruturar o projecto em torno 
da autonomia do trabalho escolar realizado por 
alunos e professores, favorecendo a experimentação 
e a multidisciplinariedade; (d) potenciar espaços 

de educação artística e cultural numa dimensão que promova o 
desenvolvimento pessoal no âmbito da literacia visual, da reflexão 
crítica e da interpretação da realidade envolvente (“Projecto Anual 
de Escolas”, s.d.). 
Os alunos acabam por criar um relacionamento com o museu que, de 
alguma forma, deixa uma marca. Em 2012, este projecto abrangeu 
12 escolas. É um projecto em que os alunos visitam a Casa das 
Histórias Paula Rego e depois adaptam o seu programa curricular, a 
fim de projectarem um trabalho que reflicta o que fizeram no museu. 
No final, os trabalhos desenvolvidos são apresentados no museu 
à comunidade local e também à comunidade escolar que vai ao 
museu, geralmente através de uma exposição que é montada no 
jardim, por vezes conjuntamente com pequenas performances. O 
resultado dos trabalhos escolares é muito variado. Os alunos levam 
a realidade do museu para sua escola e, em seguida, “eles trazem 
de volta ao museu uma realidade que é ainda mais gratificante. 
Eles não recebem apenas. Eles também nos dão”, explica uma 
educadora da Casa das Histórias. As escolas acabam por visitar o 
museu regularmente por causa deste projecto. Quando os alunos 
começam uma fase do seu trabalho na qual exploram os conceitos 
relacionados com o que viram e fizeram no museu, as educadoras 
que dinamizam o projecto estão sempre disponíveis para irem à 
escola conhecer o que os alunos estão a fazer, tentando guiá-los 
também, se houver alguma dificuldade, bem como falar com as 
professoras. Quando o projecto termina, a exposição dos trabalhos 
escolares, tal como acontece no Museu de Serralves, dá-se no 
museu, sendo escolhidos locais específicos sem conexão com as 
salas onde expõem os “grandes” artistas. Mais uma vez, os alunos 
permanecem em segundo plano. No entanto, é uma iniciativa 
que aqui se valoriza sobretudo pela disponibilidade do museu em 
deslocar-se às escolas.

Projecto 10x10 - Fundação Calouste Gulbenkian 
(Lisboa)
O projecto 10x10 (dez professores para dez artistas), promovido pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, pretende fomentar a colaboração 
entre professores e artistas com experiência pedagógica envolvendo-
-os em processos de reflexão e experimentação que estimulem a 
inovação e a qualidade de ensino em contextos formais, apostando 
no potencial criativo do cruzamento das disciplinas curriculares com 



90as práticas artísticas (Pereira, 2013).
Este projecto procurou encontrar resposta a algumas questões que 
acompanham professores e especialistas em educação, sobre a 
relação dos alunos com a escola, nomeadamente: (a) como motivar 
e captar a atenção e o interesse dos alunos pelos temas e matérias 
escolares? (b) como explorar novas ferramentas de forma a tornar a 
informação tratada em sala de aula significativa e pertinente para o 
aluno, relacionando-a com o universo da sua experiência e da sua 
vida? (c) como estimular nos alunos as capacidades de reflexão 
critica e de criatividade, envolvendo-os na produção de conteúdos 
relevantes? (d) como fomentar estratégias participativas de 
construção de conhecimento assentes em práticas artísticas, fazendo 
dos alunos parceiros em sala de aula e na abordagem do currículo? 
(e) como desenvolver nos e com os alunos competências ao nível do 
pensamento crítico e da resolução de problemas? (Pereira, 2013).
O projecto piloto de 2012-2013 envolveu professores, estudantes e 
artistas que trabalharam a partir dos currículos do ensino secundário, 
incentivando a interacção de perspectivas, conhecimento e criatividade 
de cada na concepção e implementação de aulas no contexto da 
prática docente. No processo de desenvolvimento do projecto, duas 
fases importantes tiveram lugar: primeiro, uma residência e, em 
seguida, a dupla artista/professor trabalhou com os alunos em sala 
de aula. 
A fase de residência tratou-se de uma semana intensiva de trabalho 
na Fundação Calouste Gulbenkian, com dez professores, dez artistas 
e dois moderadores que exploraram novas abordagens e materiais, 
trocaram experiências e integraram conhecimento.
A segunda fase foi desenvolvida durante três meses em cinco 
escolas, no ensino público e privado. O trabalho incluiu cerca de 
24 sessões geridas pela dupla professor/artista de acordo com um 
cronograma e com as necessidades e disponibilidade de cada um. 
Houve sessões nas quais o artista apenas observava o trabalho dos 
professores na sua prática docente, noutras foi o artista que liderou 
as sessões, e noutras ainda, ambos orientaram o trabalho. Em cada 
sessão, a dupla professor/artista deu continuidade ao trabalho 
anterior, ajustando as estratégias e avaliando os exercícios numa 
perspectiva de aprendizagem formativa. A dupla professor/artista 
reflectiu regularmente e avaliou o curso das sessões (Pereira, 2013).
De acordo com as práticas de relação entre artistas e escolas, mediada 

pelo museu, em Portugal, esta é uma experiência 
inovadora muito valiosa, porque foi possível ouvir 
alguns testemunhos de estudantes, numa sequência 
de aulas públicas que demonstraram o carácter de 
participação democrática no projecto, bem como a 
possibilidade de aprender de uma forma diferente 
e emocionante. A presença dos artistas na escola 
também contribuiu para a desmistificação do conceito 
modernista do artista como génio, com talento inato, 
independente da esfera sociocultural, de carácter 
solitário e com ideias não convencionais, conceitos 
que não têm ajudado à elaboração de uma educação 
didáctica das artes (Garcia, 2012). No entanto, 
nas aulas públicas, os estudantes demonstraram 
diferentes níveis de implicação. Muitos deixaram o 
auditório antes do debate e antes das apresentações 
das outras turmas, o que transmitiu a ideia de que 
muito ainda há a trabalhar no sistema educativo sobre 
a importância do debate e da reflexão, bem como da 
aprendizagem entre pares. Ainda assim, trata-se de 
um projecto inovador, porque efectivamente significou 
a abertura de uma grande porta na relação entre 
escolas e museus.

“Copos da Terra” - Escola Secundária 
Artística António Arroio e Museu Nacional 
de Arte Contemporânea - Museu do 
Chiado (Lisboa)
‘Copos da Terra’ foi um projecto com uma duração 
de quatro meses, no ano de 2013, que partiu de uma 
escola de ensino artístico especializado situada em 
Lisboa. O projecto exigiu uma relação estreita entre a 
escola e o Museu Nacional de Arte Contemporânea, 
envolvendo uma turma do 12.º ano, três professores 
e a coordenadora do Serviço Educativo do museu.
Os objectivos principais foram dois: realizar uma 
exposição do trabalho artístico dos alunos e conhecer 
a obra de artistas portugueses. Tratou-se de um 
projecto de design cerâmico que incluiu um trabalho 
teórico e um trabalho prático de criação de um 

conjunto de copos em cerâmica tendo como referência as obras da 
colecção. O trabalho envolveu também a organização da exposição 
dos trabalhos no museu, por parte dos alunos.
Em Portugal, genericamente, as práticas de trabalho com museus 
que as professoras adoptam não são muito variadas. Normalmente 
a turma faz apenas uma visita guiada, em grupo, ao museu. 
Seguidamente, a turma volta à escola para desenvolver um trabalho 
ou teórico ou prático consoante as disciplinas. Os trabalhos práticos 
que normalmente resultam destes processos correspondem, ou a 
imitações das obras, ou à criação de narrativas pessoais baseadas 
no modo de narrar dos artistas. Os trabalhos realizados nas escolas 
apresentam uma ligação muito forte aos programas curriculares, 
sendo o professor quem lança a proposta inicial. Os alunos não têm 
muitas oportunidades para propor actividades de trabalho, embora 
tenham a possibilidade de fazer variações mediante aquilo que o 
professor propõe, que normalmente contém uma certa abertura. 
Expor trabalhos escolares num museu não é uma prática nova em 
Portugal, mas essas exposições localizam-se em salas específicas 
dos museus sem contacto com as obras residentes dos artistas. Os 
museus acabam por acolher os jovens na visita guiada, mas não 
mostram muito interesse nos trabalhos escolares subsequentes.
Este projecto manteve algumas das tradições das práticas escolares 
utilizadas em educação artística, como foi o caso da visita guiada em 
grupo ao museu e da forma de trabalhar as obras em sala de aula: 
ou fazendo uma imitação da obra, ou fazendo uma apropriação da 



forma de trabalhar do artista. Em termos de participação, os alunos 
circunscreveram-se à proposta do professor e não tiveram assento 
nas reuniões de trabalho dos docentes sobre o projecto.
O projecto apresentou três pontos inovadores importantes: (1) 
os alunos visitaram o museu várias vezes individualmente; (2) a 
coordenadora do Serviço Educativo do Museu esteve presente nas 
reuniões de trabalho dos professores, assumindo uma posição de 
parceria; (3) o museu aceitou expor os trabalhos dos alunos numa 
das suas salas de exposição. Habituados a um lugar secundário nos 
museus, neste projecto os alunos puderam expor os seus trabalhos 
junto das obras de artistas de referência. Contudo, a localização da 
vitrina dos trabalhos dos alunos foi remetida pelo director do museu 
para um lugar pouco destacado, junto da entrada do museu, o lugar 
de menor visibilidade de toda a sala.
Apesar de se ter guiado por algumas das práticas mais tradicionais 
utilizadas pelas escolas quando trabalham com museus, este projecto 
desafiou as regras usuais de participação de jovens nos programas 
educativos dos museus portugueses, já que os seus trabalhos foram 
expostos numa das salas do museu junto com obras de outros artistas. 
Não obstante, poderia ter sido dado aos trabalhos dos alunos um 
lugar de maior visibilidade, se o museu tivesse assumido uma maior 
abertura à participação dos jovens. A participação dos jovens também 
poderia ter tido um espaço mais relevante dentro da escola. As 
reuniões de trabalho entre os docentes e a coordenadora do Serviço 
Educativo poderiam ter sido abertas à participação dos alunos, já que 
serviam para fazer balanços e definir etapas do projecto. Por outro 
lado, o museu, ao ter ido à escola durante o processo, demonstrou 
disponibilidade para criar uma relação próxima. Esta é uma postura 
que foge à forma como os museus estão habituados a trabalhar 
com as escolas, pelo que aqui também se valoriza e se regista como 
prática inovadora.

Conclusões
O desafio da criação de uma relação mais igualitária entre escolas 
e museus pode permitir que os desencontros entre estas duas 
instituições se tornem apenas uma ideia sem sequência. Observar 
a descida dos museus desde a sua redoma intelectual de elite 
respondendo à sociedade em que está imersa constitui uma parte 
importante da mudança de paradigma da modernidade para a pós-
modernidade. Esta possibilidade deixaria em aberto a capacidade dos 

museus colocarem de parte posições hegemónicas e 
assumirem práticas pós-modernistas que contribuam 
para o pensamento crítico como meta pedagógica, 
com a aceitação da subjectividade, numa passagem 
necessária da macro-narrativa para a micro-narrativa 
(Acaso, 2012). 
Projectos como os que foram aqui apresentados 
representam uma mudança importante na relação 
de desigualdade entre escolas e museus. Significa 
que práticas que se encontram naturalizadas podem 
ser questionadas, desequilibrando o poder que 
existe entre os que ensinam e os que aprendem, 
tornando visíveis todos os actores e actrizes desta 
relação, detentores de vozes activas num processo 
democrático.
A escola de hoje, tal como o museu, é para muitos 
estudantes um lugar de aborrecimento sem ligação 
à vida real e sem espaço para que cada aluno se 
implique. Será importante repensar as práticas 
naturalizadas, uma vez que o actual sistema de 
educação foi concebido e estruturado dentro da 
cultura intelectual do Iluminismo e nas circunstâncias 
económicas da Revolução Industrial (Robinson, 2008). 
Significa que já passaram mais de dois séculos e não 
lidamos com o mesmo contexto social.
A deslocação do museu à escola é um primeiro passo 
para a democratização do processo de relação entre 
estas duas instituições. Destacando-se do paradigma 
modernista, vejamos, no futuro, de que outras 
formas mais podem os museus abrir-se às escolas 
e vejamos também de que forma as escolas podem 
criar condições para que as actividades que propõem 
sejam mais democráticas e tenham implicações na 
vida real de cada interveniente no processo educativo. 
Tanto os museus como as escolas se fortalecem ao 
relacionar as suas especificidades, evoluindo para se 
adequarem à realidade social, porque tanto museus 
como as escolas não são meros edifícios, são 
essencialmente pessoas (Huerta, 2010).
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A abordagem ao cinema de animação e à didáctica da imagem em movimento em contexto 
educativo (formal ou informal) confere ao aluno/criança ou jovem a possibilidade de (re)construir 
conhecimentos e desenvolver formas de expressão, imaginação e criatividade. O Cinema de 
Animação, enquanto expressão artística, é uma linguagem artística ampla que integra em si 
outras artes, tais como o desenho, pintura, escultura, ilustração, etc.
O CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho tem-se empenhado, 
desde a primeira edição em 1976, na formação de estudantes e novos profissionais para a 
área da animação. Mas também na oferta de oportunidades para um público em idade escolar, 
nomeadamente do ensino básico e secundário, desenvolvendo oficinas de animação com várias 
escolas. O filme de animação “O regresso do professor Cina” é um testemunho dessa tradição 
educativa, realizado em 1996, por alunos das escolas do concelho, durante as comemorações 
dos 20 anos do festival.

Imagens do filme “O regresso do professor Cina” – Cinanima 1996. Oficina com escolas.

Mais recentemente o CINANIMA, em parceria com a Academia de Música de Espinho, desenvolveu 
um trabalho educativo com crianças e jovens, através da realização de oficinas que resultaram 
em filmes de animação. Falamos dos filmes: “O gato e o escuro” (2010); “O macaquinho de nariz 
branco” (2012); e “O Lobo bobo” (2015).
As oficinas desenvolveram-se em Espinho, num contexto de educação não formal de 
aprendizagem, inseridas nas Academias de Verão, da iniciativa da Academia de Música de 
Espinho. Da articulação entre o CINANIMA e a Academia de Música nasce a ideia de combinar 
a animação de imagens com a música. Daí chegamos à proposta de produzir imagens em 
movimento que pudessem ser musicadas ao vivo. Um filme concerto.
A ideia para o primeiro projecto aconteceu em 2010, e das reuniões preparatórias que iniciaram 
esse processo surgiu o primeiro argumento para um filme, baseado no conto “O gato e o Escuro” 
de Mia Couto. Para a execução definiram-se duas oficinas: uma de animação orientada por 
mim e outra de “musicar um filme de animação” com a orientação de Jonas Pinho. O resultado 
foi muito positivo e nos anos seguintes esta dinâmica de planeamento do trabalho manteve-se 
para a realização dos outros dois filmes: em 2012 “O Macaquinho de nariz branco”, também ele 
baseado num conto; e em 2015 “O lobo Bobo”, em que o argumento se baseou numa música 
homónima.
Com o intuito de diversificar a experimentação, utilizamos em cada um dos filmes materiais 



Enquadrando a câmara fotográfica no cenário: O lobo bobo

As Academias de Verão aconteceram no mês de Julho e decorreram durante duas semanas. 
Dentro desse período foram atribuídas nove horas para cada uma das duas oficinas: a oficina 
de animação; e a oficina de “musicar um filme de animação”. Ao todo cada filme de animação 
foi concretizado em dezoito horas de oficinas com as crianças (fora desta contabilidade ficaram 
as horas de planificação - pré-produção, montagem e edição do filme, que foi concretizado 
somente pelos orientadores). As nove horas de cada oficina foram depois distribuídas, pelas 
duas semanas, em sessões de três horas ou de hora e meia, dentro de um horário diário que 
integrou outras actividades lúdicas igualmente inseridas na Academia de Verão. No último dia 
os pais ou encarregados de educação foram convidados para assistir ao filme concerto, exibido 
no auditório da Academia de Música de Espinho.

diferentes, desde plasticina, recortes em cartolina e tecidos. Para a animação usamos, nos três 
filmes, a técnica de stopmotion, a mesma utilizada em vários filmes de animação conhecidos, 
e que aqui se justifica por entendermos ser de mais fácil manuseamento e controlo por parte 
das crianças, quando comparada com outras técnicas de animação tradicional. Na técnica 
stopmotion as figuras são movimentadas e fotografadas imagem a imagem, o que facilita o 
processo de animação com crianças desta idade. No caso das figuras serem construídas em 
recortes facilita ainda mais o seu manuseamento.

Alterando o modelo em plasticina para uma nova imagem: O gato e o escuro

A produção de um filme de animação requer igualmente algum equipamento técnico específico, 
nomeadamente: um computador; um dispositivo de captura de imagens (nos diferentes projectos 
utilizamos vários dispositivos, desde uma câmara fotográfica DSLR até uma simples Webcam); 
software de animação (também aqui usamos diferentes programas em cada um dos filmes, 
todos de distribuição gratuita on-line: Sam animation; Monkey Jam; ou Animator DV); e um 
software de edição vídeo. Utilizamos ainda tripés e candeeiros.
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Apresentação dos filmes de animação musicados ao vivo pelas crianças

Sendo uma co-produção entre a Academia de Música de Espinho e o CINANIMA, os filmes 
foram também exibidos no decorrer dos festivais CINANIMA, que decorre no mês de Novembro. 
No caso do “O lobo bobo”, a Câmara Municipal de Espinho apoiou a realização do filme, sendo 
este apresentado igualmente no festival oito24, em Julho de 2015 no auditório da biblioteca 
municipal de Espinho.
Participaram na realização dos três filmes cerca de 70 crianças com idades entre os 6 e os 13 
anos, sendo que a maioria das crianças situava-se num intervalo de idades mais curto entre os 
8 e os 10 anos.

Alterando o recorte em cartolina antes da captação da imagem: O macaquinho de nariz branco

Com a realização destes filmes de animação o procuramos fomentar o interesse e o gosto pelo 
cinema de animação, criando oportunidades nas crianças de experimentar e descobrir a magia 
que leva à ilusão do movimento das imagens. Desenvolveram-se metodologias educativas 
associadas à didáctica da imagem animada, através de processos criativos de aprendizagem. 
Essas metodologias possibilitaram a implementação de práticas educativas renovadoras, 
conferindo em cada uma das crianças a capacidade para acrescentar aprendizagens, dentro 
de um espaço de participação colectiva e plural. A vertente lúdica associada às actividades 
(o contexto informal de aprendizagem não pode, naturalmente, ser excluído) promoveram a 
motivação pelo trabalho e a consciência do cinema de animação enquanto processo e produto 
apelativos. Com estes exemplos afirmamos a importância dos processos educativos ligados à 
didáctica da imagem animada dentro dos processos ligados à educação artística. 
O CINANIMA tem efectuado um trabalho importante nesta área, seja através das oficinas, onde 
são desenvolvidas actividades de aproximação aos princípios da animação, concretizando-se em 
processos educativos significativos para as crianças, mas também nas sessões para crianças e 
jovens destinadas principalmente ao público escolar e seus professores.
A recente criação do departamento do Serviço Educativo do festival CINANIMA veio ampliar e 
acentuar esta oferta educativa e afirmar o CINANIMA enquanto agente educativo. Actualmente, 
para além dos habituais workshops e masterclasses que acontecem durante do festival, fazem 
parte das suas iniciativas: o CINANIMA JUNIOR que pretende levar às escolas uma selecção de 
filmes presentes no festival, acompanhados de apresentações adequadas e pequenas acções 
de formação; a Mala da Imagem Animada, um recurso pedagógico para alunos e professores; 
e também as Oficinas Cinanima com Escolas, que aproveita um pouco da filosofia dos projetos 
apresentados neste texto, estendendo-os para o contexto formal da sala de aula, em coadjuvação 
com as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico. 



Ficha técnica dos filmes

	

	

	

O GATO E O ESCURO
Realização: Alunos da Academia de Verão 2010
Orientação: Paulo Oliveira Fernandes (Animação) 
Jonas Pinho (Música).
Técnica: Animação em plasticina (claymotion), cor.
Produção: Academia de Música de Espinho e CINANIMA
Argumento: Adaptado do conto homónimo de Mia Couto.
Duração: 10:16
Ano: 2010

O MACAQUINHO DE NARIZ BRANCO
Realização: Alunos da Academia de Verão 2012
Orientação: Paulo Oliveira Fernandes (Animação) 
Jonas Pinho (Música).
Técnica: Animação de recortes (Cutout animation), 
preto e branco.
Produção: Academia de Música de Espinho e CINANIMA
Argumento: Adaptado do conto “A lenda do tambor africano”
de Manuel Ferreira
Duração: 08:13
Ano: 2012

O LOBO BOBO
Realização: Alunos da Academia de Verão 2015
Orientação: Paulo Oliveira Fernandes (Animação) 
Jonas Pinho (Música).
Técnica: Animação de recortes com tecidos (Cutout animation), 
cor.
Produção: Academia de Música de Espinho e CINANIMA
Argumento: Adaptado da música “O lobo bobo” de Carlos Lyra 
e Ronaldo Bôscoli.
Duração: 03:35
Ano: 2012
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Introdução
A relação entre arte contemporânea e formação inicial de professores constitui um importante 
espaço de proximidade e de investigação na medida em que os valores da cultura e da experiência 
do homem são aí criados, processados e transformados. Uma educação contemporânea 
fundamentada na perspetiva cultural deve “levar em conta o mundo pessoal de quem aprende, 
seus conhecimentos, ideias prévias e preconceitos” (Franz, 2003, p. 132). Deve também 
considerar e, sobretudo, “valorizar a capacidade de relacionar objetos artísticos com a vida das 
pessoas com as quais a obra está em relação” (Franz, 2003, p. 132).
A inclusão da arte contemporânea na formação inicial de professores implica tanto uma (re)
significação de conceitos, como a adoção de uma nova postura do estudante/professor 
- problematizante, reflexiva, dialógica e dinâmica - orientada para a construção de uma 
sociedade assente numa conceção do ensino como ato moral, social, político e cultural. O texto 
que se apresenta resulta de um projeto de investigação que centrou a sua preocupação na 
necessidade de equacionar a educação artística na formação inicial de professores, no horizonte 
das transformações contemporâneas – o que implica pensar o posicionamento do sujeito, as 
mudanças no ensino-aprendizagem, a descrença dos sistemas de justificação educacionais, 
a mutação do conceito de arte e das práticas artísticas e as mudanças dos comportamentos, 

perspetivando o futuro.

(Des)encontros entre a Arte e a Educação
As caraterísticas da sociedade global em permanente mudança implicam alterações do 
contexto educativo, político, económico, social e cultural vigente no espaço europeu. Acresce 
a esta situação também as novas conceções de arte que vêm emergindo, consentâneas com 
a turbulência do cenário atual e que pressupõem e implicam novas formas de percecionar e 
conceber a obra artística.
As propostas sobre a relação entre arte e educação, consensuais até há pouco tempo, não 
satisfazem mais as expetativas de uma educação que enfrenta a heterogeneidade do saber, 
da sensibilidade e da experiência contemporânea. Assim, os princípios pedagógicos até agora 
hegemônicos, que informavam sobre as conceções e práticas da arte na educação, demonstram-
se insatisfatórios. A arte continua a ter um espaço limitado e circunscrito no contexto dos sistemas 
educativos, embora, em termos da educação formal, o potencial das artes possa estar muito 
para além da atividade e do tempo escolar, com incidência no percurso individual de formação 
e de vida. Curiosamente ninguém se atreve a colocar a sua pertinência em questão, mas todos 
tentam subjugá-la a uma insignificância curricular: i) nas políticas vigentes, centralizando 
o saber em áreas específicas como o Português e a Matemática em detrimento ou mesmo 
anulação da Educação Artística; ii) nos desenhos dos programas oficiais que orientam todo o 
processo de ensino/aprendizagem, que não acompanham as mudanças tornando-se obsoletos 
pois a geração de hoje não é definitivamente a mesma em que estes foram desenhados; iii) 
nos objetivos, conteúdos e metodologias que não centram a sua atenção no novo paradigma 
cultural e social, vividos por esta nova geração de estudantes marcada por uma forte cultura 
visual advinda das tecnologias, da multiculturalidade, ou seja, na mutação ocorrida na sociedade 
atual tal como diversos investigadores sustentam. (Tapscott, 1998; Livingston & Bovill, 1999; 



Kinder, 2000; Kenway & Bullen, 2001; Buckingham, 2002 entre outros); iv) na restruturação 
do ensino superior da formação inicial de professores de acordo com o processo de Bolonha 
que vem alterar o modo como se diagnosticam necessidades de formação, se planeiam e, 
por maioria de razão, se concebem e passam à prática estratégias formativas, tendo primazia 
fatores economicistas e estatísticos em detrimento da qualidade e excelência do ensino; v) num 
claro défice na preparação dos recursos humanos indispensáveis para a área da educação 
artística; vi) na ausência de diálogo entre a esfera social-cultural e o sistema educativo.
Para além dos aspetos acima referidos, uma outra questão que trás consigo alguma confusão e 
que podemos inferir da literatura específica sobre o tema está relacionado com a caraterização 
e/ou articulação dos dois termos do binómio, educação e arte contemporânea. A resposta a 
esta questão exige o entendimento na atualidade entre as duas práticas que passa pela ideia de 
“formação”. Esta inquietação faz-nos refletir e, simultaneamente, problematizar sobre o papel 
da formação inicial de professores na sociedade contemporânea em constante transformação e 
esclarecer qual a conceção e as práticas de arte que suportam esta proposição. Trata-se, acima 
de tudo, de pensar estas questões com base na atualidade, da qual somos contemporâneos, pois 
ela determina em grande parte o que somos, pensamos e fazemos hoje, mesmo que insuficiente 
para dar conta da indeterminação da experiência contemporânea.
Assim, é preciso, segundo Foucault, problematizar a nossa “relação com o presente, o modo de 
ser histórico e a constituição de si como sujeito autónomo” (Foucault, 2000, p. 35). Um modo 
de problematização que visa a reativação da atitude crítica perante o permanente, o estável da 
atualidade, a tensão entre passado e presente. Desenvolver uma pedagogia que atenda às questões 
da pós-modernidade tem sido alvo da preocupação da educação artística (Hernández,1998; 
Efland, Freedman e Stuhr, 2003; Freedman, 2006). Tal questionamento pretende ir ao encontro 
da transformação do que se entende por educação na atualidade. A educação já não significa 
apenas o conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento das aptidões naturais 
do indivíduo que se orientam segundo os padrões e ideais de determinada sociedade, onde 
os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a 
geração seguinte. Hoje entende-se a educação como um conceito mutante que parte de uma 
complexidade de verdades apresentadas pelo mundo moderno e contemporâneo e que visa 
preparar o estudante para a sua integração na sociedade. Trata-se agora de deixar de lado o 
sujeito passivo, garante da unidade, da experiência e é precisamente neste deslocamento que 
estará a contribuição efetiva da arte contemporânea.
As obras de arte, assim como as imagens, não são estáveis e não podem garantir representações 
estáveis e, consequentemente, interpretações fixas. Adicionalmente, a interpretação põe 
em perspetiva valores culturais e “estruturas sociais que ganham vida a partir de espaços, 
movimentos, olhares, silêncios e vozes que interagem informando e formando através de 
diálogos” (Martins, 2007, p. 11). Nesse sentido, torna-se necessária a prática de um olhar que 
supere tais armadilhas e abranja estruturas sociais, movimentos, silêncios e vozes, interpretando 
tais fenómenos e relações de maneira dialógica. “Não se trata de buscar o sentido de beleza 
na obra de arte, senão de conhecer o significado destas obras e conhecer a cultura da qual 

procedem” (Franz, 2003, p. 133). Esses deslocamentos percetivos e conceituais tornam a arte 
contemporânea um espaço múltiplo, transdisciplinar, onde imagens e obras são abordadas como 
representações sociais, criam um trânsito intercultural e marcam uma posição crítica. Esses 
deslocamentos e discussões favorecem a educação artística porque incitam os professores 
e os alunos a uma tomada de consciência, impulsionando-os a construir relações entre a sua 
identidade e as representações sociais sobre o mundo.
Transformar as teorias e práticas pedagógicas implica indagar e refazer o modo como estas se 
(des)articulam ou (re)forçam entre si. As atividades artísticas e educativas são indissociáveis e 
fazem parte de um mesmo projeto: questionar e melhorar a qualidade da ação educativa que 
comportam duas componentes - a concetual e a experiencial - e cuja integração resulta no que 
podemos designar como praxis, definida por Van Manen (1990) como “thoughtful action: action 
full of thought and thought full of action” (p. 128).
Sempre que um profissional da educação regula a sua ação, as duas atividades fundem-se 
numa só, tornando-se praticamente indistinguíveis do ponto de vista epistemológico.
A aproximação da arte contemporânea à formação inicial de professores, como afirma Charreú é 
um objetivo de crucial importância para o desenvolvimento integral do indivíduo no que concerne 
à:

Compreensão crítica da sociedade em que vivem, e do seu papel nela, a partir do conhecimento tácito 
dos seus fenómenos, entre os
quais aquele - tão extraordinário quanto complexo - que em regra circunscreve o mundo mutante 
daquilo que se convencionou chamar arte. (2009, p. 27).

A familiarização com os processos criativos que seguem os artistas, os seus métodos de 
indagação e criação das suas obras, os seus conteúdos e as suas motivações, podem evitar 
um desconforto e estranheza quando se fala de arte contemporânea e levar ao seu disfrute e 
respeito como experiências que se caraterizam pelo seu valor social e cultural.
Estas considerações relevam a necessidade de se pensar a arte na formação inicial dos professores 
no horizonte dos novos desafios contemporâneos, da (re)orientação dos seus pressupostos – o 
que implica uma nova atitude de ensino, com a utilização de novas abordagens e estratégias de 
intervenção pedagógica que permita a aquisição de um conjunto de conhecimentos científicos, 
mas também de apropriação de saber profissional e sociais que permitam a integração na vida 
social, bem como a capacidade de permanente atualização (Santos, 2004). A formação inicial 
dos professores tem de ser agora um espaço de renovação de práticas artísticas.

Arquitetura do projeto de investigação
O trabalho que se pretende apresentar assenta na formação, ação e transformação da prática 
pedagógica na formação inicial de professores tendo por base a arte contemporânea, indo ao 
encontro do seu valor educativo e da operacionalização do seu processo de ensino-aprendizagem 
como ferramenta pedagógica através de diferentes estratégias didáticas, que proporcionam aos 
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estudantes a aquisição e aprofundamento de conhecimentos, de competências e disposições 
que concorram para o perfil profissional do futuro professor, desenvolvendo neles a capacidade 
de análise do contexto social e cultural em que vivem, dos processos de ensino aprendizagem 
que lhes permitam intervir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo 
e da escola com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem, 
preparando-os para os desafios da vida atual.

Para isso, optou-se por eleger uma metodologia que fosse ao encontro de 4 eixos fundamentais:
1. Arte Contemporânea;
2. O perfil do educador artístico;
3. Relação com a realidade do estudante;
4. Construção da identidade do estudante.
A metodologia de trabalho adotada esteve fortemente relacionada com duas tendências da 
educação artística que nos serviram como base para um método de trabalho próprio: o Currículo 
Pós Moderno e a Pedagogia Crítica.

Justificação do itinerário escolhido
1. A necessidade de incorporar a arte contemporânea na formação inicial 
de professores
A arte contemporânea é a que está mais próxima de todos nós, da nossa realidade e, por 
essa razão, resulta lógico que os estudantes conheçam a arte do seu tempo (para além da 
realizada noutras épocas). A arte das outras épocas é importante mas se existe uma arte que 
os estudantes e as crianças compreendem melhor, esta será a arte que se cria com parâmetros 
paralelos aos das suas vidas, ou seja, a arte contemporânea e devemos incutir-lhes o seu valor 
e a forma de a descodificar.
Para além disto, os principais motivos pelos quais se optou pela integração da arte contemporânea 
como conteúdo nas atividades a desenvolver pelos nossos estudantes, futuros professores, são 
os seguintes:
- A arte contemporânea relata o que alguns autores denominam como as narrativas particulares, 
os temas que, em muitas ocasiões, ao longo da história, a arte se ocupava de ocultar: questões 
relacionadas com a violência, a imigração, as doenças, a identidade, a crise social, económica e 
política; no fundo, temas que convivem com os estudantes/crianças no seu dia-a-dia. Face a esta 
relação de proximidade entre a arte contemporânea e os estudantes/crianças, os participantes 
de uma aula onde se trabalhe a arte contemporânea vão encontrar temas próximos, temas 
intensos que se convertem numa experiência vital;
- A arte contemporânea usa a tecnologia. Vários artistas contemporâneos usam tecnologias 
digitais que são as tecnologias utilizadas pela geração dos nossos estudantes, nativos digitais 
que favorecem uma grande interação com os públicos (o computador, o telemóvel, o tablet, 
etc). Bourriaud define esta aproximação como “a set of artistic practices which take as their 
theoretical and practical point of departure the whole of human relations and their social context, 

rather than an independent and private space” (2002, p.142). Introduzir as tecnologias na sala 
de aula significa trabalhar com as ferramentas que os participantes utilizam no seu dia-a-dia, às 
quais estão acostumados, permitindo-lhes alargar possibilidades estilísticas;
- A arte contemporânea pressupõe a interação por parte de quem a observa, necessita que o 
espectador participe para que se complete, requer ação e não tão-somente contemplação. A 
participação do público tornou-se cada vez mais importante. Na interação e convivência contínua 
com a arte, os estudantes qualificam-se, fazendo com que um olhar reflexivo surja. Deste modo 
a arte contemporânea converte uma sala de aula num lugar de interação, de debate constante 
e fomentará nos seus participantes o questionamento, a reflexão, a crítica sobre o mundo que 
os rodeia;
- A arte contemporânea fomenta a criatividade, a inovação a originalidade. Estas competências 
são fundamentais para os estudantes se relacionarem com o mundo atual, com os novos 
desafios;
- A arte contemporânea é uma área relacionada com o conhecimento, com o intelecto, com 
processos mentais e não só com processos manuais, (Acaso, 2009);
- A arte contemporânea possui um caráter aberto, em desenvolvimento, uma variedade de 
linguagens artísticas, um conjunto de estratégias criadoras, uma diversidade de modos de 
produção que faz com que a arte seja vista por múltiplas facetas, impossível de abarcar de um 
único ponto de vista.
Pelas razões acima descritas consideramos que a arte contemporânea é necessária e 
verdadeiramente urgente na formação inicial de professores. E por essa razão o projeto 
contemplou, na sua componente empírica, este tipo de arte para que os estudantes, futuros 
professores, proporcionem este conhecimento às crianças.



2. Um novo perfil do educador artístico;
Para construir um novo perfil de educador artístico é fundamental adequar as novas circunstâncias 
sociais e culturais das novas práticas artísticas (atitudes, artistas, formas diferenciadas de 
sensibilidade artística, processos criativos diversos) a novas práticas educativas. Mas para 
isso o professor tem de conhecer a sociedade cada vez mais multicultural em que vive e “os 
professores que não compreenderem a sociedade de conhecimento não conseguem preparar 
os alunos para ela.” (Hargreaves, 2004, p. 16).
O educador artístico tem a responsabilidade de gerir a sua prática pedagógica e de a adaptar às 
necessidades sentidas no seu quotidiano laboral, projetando-as para o futuro. São elas:
1. Estimular as competências artísticas: O educador artístico deve, por isso, ser 
capaz de promover o desenvolvimento de competências diversificadas relacionadas com a 
interpretação, a produção e a receção da prática artística.
2. Praticar metodologias ativas e diversificadas: diversificar as estratégias e os 
métodos é uma das premissas básicas da atuação do educador artístico pois só assim se poderá 
responder de forma positiva à enorme variedade de interesses e motivações dos estudantes. Deve 
privilegiar-se uma metodologia ativa, socializadora e com significado, valorizando-se por isso, 
“questões centrais da vida humana, os dilemas da sociedade contemporânea, as experiências 
significativas do presente e os desafios pessoais e sociais que se colocam aos alunos” (Fonseca, 
2000, p. 45) que surgem na arte contemporânea.
3. Gerir a(s) diversidade(s) e a(s) diferença(s): numa sociedade eclética, a educação 
espelha uma diversidade crescente nos grupos de estudantes que frequentam o ensino superior. 
E, claro, não existem respostas estereotipadas e o educador artístico tem de saber gerir a 
multiplicidade de opiniões, ideias, discursos que coexistem no seio de um grupo de estudantes 
como condição indispensável para o desenvolvimento de competências que sustentem a 
estruturação de respostas em função da diversidade, interesses e necessidades dos estudantes, 
dando-lhes a oportunidade de se descobrirem como pessoas, como agentes de uma cultura 
própria, de se situarem relativamente aos outros e de interagirem com o outro, respeitando-os 
na sua diferença.
4. Promover a mudança: o educador artístico deve ajudar a preparar os estudantes para 
a entrada no mundo atual. Formar cidadãos críticos e culturalmente evoluídos é uma das metas 
do professor e, para o conseguir, deve preocupar-se com a atualização dos seus conhecimentos 
que lhe permitirá ter uma visão alargada e prospetiva da sociedade prevendo mudanças em 
diferentes áreas, em diferentes contextos, que influenciarão naturalmente a preparação dos 
seus estudantes, facilitando-lhes uma direção, podendo ele próprio ser o motor da mudança.
Assim o educador artístico deixa de ser o protagonista e torna-se um tutor, um facilitador 
de situações de aprendizagem, um inventor de problemas e desafios, um negociador 
de projetos com os estudantes. Enfim, o educador artístico vai organizar, selecionar e trabalhar 
a integração dos conhecimentos que os alunos recebem dos diversos meios de comunicação, 
planeando estratégias e atividades capazes de favorecer o desenvolvimento das competências 
essenciais e transversais.

Nuestro papel como docentes, debería de ser el de enredadores, el de provocadores de interferencias 
y relaciones, que tienen en el eje de su acción formativa en la toma de conciencia sobre la gran 
interacción cultural que existe detrás o en el seno de cada artefacto estético y, más particularmente, 
de las relaciones que se producen entre estos artefacto, la cultura visual, los productos estéticos 
canonizados y el devenir de ideas, creencias y deseos de sus creadores y usuarios. (Aguire, 2007, 
p. 18)

O educador artístico deve ter uma postura aberta e curiosa, uma convivência 
cidadã e saudável com os estudantes para que estes se assumam como sujeitos 
“sócio-histórico-culturais” do processo de ensino e aprendizagem. O docente é convidado a 
estimular a capacidade crítica dos seus estudantes e, para que tal aconteça com êxito, deve ser 
um desafiador, um orientador; no fundo deve incitar a pesquisa e ajudar os alunos a “pensar 
certo” (Freire, 2005, p. 27).
O educador artístico deve estar disposto a ouvir, a dialogar, a fazer das suas aulas 
momentos desafiantes de liberdade para falar, para debater e para compreender as reais 
necessidades e aspirações dos seus estudantes. Dentro da sala de aula o mais importante é 
que, tanto os estudantes como os professores, “se assumam epistemologicamente curiosos” 
(Freire, 2005, p. 86).
Como afirma Charlot e Silva (2010), o professor/educador artístico é aquele “que consegue 
ensinar como procurar e ligar informações para produzir sentido, para entender o mundo, a 
vida, as nossas relações com os demais e connosco mesmos.” (p. 55). Em súmula, estimular a 
capacidade dos estudantes na mobilização, de forma integrada, dos diferentes saberes, de modo 
a poderem responder às exigências da sua vida pessoal, social e, posteriormente, profissional.

3. Relação com a realidade do estudante
Um outro eixo estruturante para a implementação do projeto que funcione como garante de 
eficácia da ação pedagógica-artística é direcionar/articular as atividades com a realidade e 
os interesses dos estudantes para que estes se sintam motivados. É fundamental, para 
isso, o professor conhecer a realidade dos seus estudantes, as suas experiências de vida, as 
suas expetativas, a sua cultura, as suas caraterísticas e dificuldades, as suas necessidades de 
aprendizagem, para que a sua prática possa favorecer a autonomia, estimulando-os a avaliar 
constantemente os seus progressos e ajudando-os a tomar consciência de como é realizada a 
aprendizagem para que melhor entendam e possam atuar no mundo em que vivem.
Proporcionar-lhes atividades que vão ao encontro da sua realidade e dos seus interesses 
impulsionará a sua atenção, a sua concentração, a sua empatia e a sua compreensão durante 
todo o processo de trabalho. Neste sentido, o estudante terá mais possibilidades de atingir os 
objetivos cognitivos/produtivos previstos e obterá, certamente, um melhor aproveitamento.
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4. Construção da identidade do estudante
Face à sociedade em que estamos inseridos (nómada, dispersa, caraterizada pela mudança, 
pelo movimento e pela flutuação constante dos seres que nela habitam) percebemos que a sua 
ação, as suas caraterísticas complexas e fragmentadas, influenciam a construção da identidade 
dos estudantes também ela pouco estruturada, fragmentada, complexa, sujeita às contingências 
atuais.

Construir la identidad es construir valores y criterios para todos os ámbitos y hacer que convivan sin 
rechinar en el interior de cada uno. Adecuar, además, los espacios y ambientes de uno mismo con los 
espacios y ambientes de sus colegas, para generar lugares de encuentro que favorezcan la sintonía y 
no hagan las discrepancias insalvables. (Aguirre, 2007, p. 3)

Assim, a educação desempenha um papel fundamental na construção da identidade dos 
estudantes que reside na capacidade de proporcionar transformações pessoais, de formar 
critérios, de enriquecer a experiência estética, de ampliar o conhecimento dos estudantes de 
si mesmos e dos outros, ou seja, a capacidade de contribuir para uma construção identitária.
Para isso muito contribui a arte contemporânea que através das suas temáticas permite aos 
estudantes ter consciência do que está a ocorrer no mundo e refletir sobre essas questões de 
maneira consciente, propiciando-lhes a construção de um olhar crítico em relação à atualidade.

Objetivos gerais do projeto
Esse projeto teve como objetivos gerais:
- Compreender o valor educativo e a pertinência da arte contemporânea na formação inicial de 
professores;
- Desenhar e implementar um programa pedagógico na formação inicial dos professores assente 
na arte contemporânea que concorra para o desempenho do seu perfil profissional;
- Identificar um referencial de competências adquiridas pelos estudantes.
Destes objetivos emergiram as seguintes perguntas de partida que nortearam o estudo:
- Qual a pertinência e o valor educativo da arte contemporânea na formação inicial de professores?
- Como operacionalizar a arte contemporânea na formação inicial de professores?
- Que competências adquiridas pelos estudantes concorrem para o seu perfil profissional?
Tendo em linha de conta os objetivos, a estrutura do trabalho de investigação teve as seguintes 
etapas:
- Auscultação de professores/experts de formação inicial de professores que utilizem a arte 
contemporânea como conteúdo pedagógico e saber como é operacionalizada na formação inicial 
dos professores: pretende-se identificar e problematizar os conhecimentos e as competências 
que o futuro professor necessita de ter à disposição, em cada momento e em diferentes 
dimensões da arte contemporânea, sem deixar de admitir que há, neste processo, numerosas 
condicionantes de natureza política, administrativa, institucional, social, cultural, educativa ou 
pessoal. Importa conhecer e compreender os seus saberes e competências, como se produzem 

e organizam, qual o tipo e a natureza das influências a que estão sujeitos;
- Indução de novas práticas mediadas pela arte contemporânea com estudantes do ensino 
superior na área da formação de professores e identificar mecanismos facilitadores/
constrangedores inerentes à sua implementação e perceber o impacto das estratégias utilizadas 
no perfil de desempenho profissional do futuro professor: atendendo ao
caráter de investigação aplicada, toda a investigação procurará propor à população-alvo novos 
modelos e/ou estratégias pedagógicas, bem como ter um efeito multiplicador junto das crianças 
que um dia serão alunos destes estudantes.
Como referido anteriormente, o projeto orienta-se sobretudo para a construção de uma 
metodologia de trabalho e formação própria dos professores, tendo em consideração a sua 
futura profissão.

Metodologia de investigação
Em consonância com os objetivos que orientaram o desenvolvimento desta investigação, 
privilegia-se um quadro paradigmático de investigação numa perspetiva interpretativa e adota-
se uma metodologia de estudo de caso. Consideramos oportuno utilizar, complementarmente, 
uma metodologia de investigação mista, uma abordagem que articula metodologias qualitativas 
e quantitativas. A sua pertinência baseia-se no facto de se reconhecer que a “arquitetura mista” 
tem como objetivo obter uma visão mais abrangente e uma compreensão mais profunda do 
fenómeno em estudo, permitindo obter resultados de uma maior amplitude compreensiva e 
resultados mais válidos do que abordagens quantitativas ou qualitativas isoladas, evitando assim 
enviesamentos induzidos. Os instrumentos de recolha de dados, são provenientes de fontes 
diversas, tais como, as informações recolhidas através das entrevistas efetuadas a professores 
de cursos de formação inicial (perspetiva de experts), as informações da investigadora e 
professora das turmas (conjunto de notas, observações, comentários e impressões diversas que 



evidenciam a forma como os estudantes vivenciaram a experiência), os documentos produzidos 
pelos estudantes (portefólios, reflexões, imagens) e os questionários propostos aos estudantes 
(perspetiva dos alunos).

O contexto e população investigada
Este projeto está dividido em dois momentos que pressupõem dois tipos de população alvo deste 
estudo.
O 1º momento refere-se a um conjunto de entrevistas efetuadas a 6 professores de ensino 
superior que trabalham a arte contemporânea: María Jesus Agra-Pardiñas; Cristina Trigo; Alfredo 
Palacios; Dennis Atkinson; John Baldachino e Christiane Herth. Os resultados obtidos serão 
apresentados posteriormente, na resposta à primeira questão de partida: Qual a importância e o 
valor educativo da Arte Contemporânea na formação Inicial de Professores?
O 2º momento refere-se à implementação de um projeto pedagógico operacionalizado na 
unidade curricular de Expressão Plástica, do 3º ano da Licenciatura em Educação Básica, numa 
Escola Superior de Educação do Porto. A população alvo era composta por duas turmas, cada 
uma com 30 estudantes, num total de 60 estudantes. Este projeto decorreu ao longo de um 
semestre (setembro de 2013 a janeiro de 2014). De seguida apresenta-se resumidamente esta 
implementação.

O desafio: a formulação da proposta de trabalho
A proposta de intervenção consistiu em pedir aos estudantes para desenvolver um projeto de 
trabalho artístico-didático baseado na arte contemporânea. Neste projeto os estudantes tinham 
de apresentar um portefólio final onde constassem diferentes propostas de atividades artísticas 
criadas por eles vocacionadas para o 1º ciclo do Ensino Básico com base na interdisciplinaridade 
e, naturalmente, no currículo estipulado para este nível de ensino na área da expressão plástica. 
Para além da criação das propostas artísticas, os estudantes foram convidados a formalizá-las 
com base num guião orientador do processo de trabalho.
A metodologia usada centrou-se no trabalho de projeto, organizado por grupos, e de acordo com 
as atividades listadas na tabela infra que deram origem à construção de um portefólio que foi 
partilhado pelas duas turmas.

Quadro 1 - Atividades a incluir no portefólio

A impossibilidade de descrever pormenorizadamente a riqueza dos dados resultantes deste 
projeto para os estudantes, leva-nos a sintetizar apenas alguns dos momentos que consideramos 
mais significativos da sua implementação.
Atividade 1 - Estudo sobre um artista plástico contemporâneo
Os estudantes foram convidados a escolher um artista, contextualizando-o através de enunciados 
enquadradores das obras no seu contexto cultural, histórico e artístico, explicitando quais as 
influências de cada artista para a criação da sua obra. A capacidade de empatia com os trabalhos 
artísticos através da criação de uma galeria de imagens foi condição norteadora desta análise, 
considerando para tal os aspetos biográficos e o percurso artístico, assim como referências 
bibliográficas. Esta atividade, foi apresentada à turma por cada um dos grupos, permitindo o 
alargamento do conhecimento de todos os estudantes a diferentes artistas contemporâneos.
Desta atividade os alunos salientaram múltiplos aspetos positivos, nomeadamente:
- A aprendizagem de conteúdos relacionados com a arte e artistas até então desconhecidos ou 
parcamente conhecidos;
- Respeito pela arte e por artistas contemporâneos;
- Conhecimento sobre o mundo atual.
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- Ir ao encontro da sua individualidade o que suscitou trabalhos originais;
- Desenvolver o sentido crítico sobre temáticas atuais;
- Perceber a importância da interdisciplinaridade em projetos artísticos;
- Ampliar o vocabulário artístico utilizado para a construção de trabalhos através da introdução de objetos do quotidiano;
- Aprender e aprofundar técnicas e experimentar uma enorme diversidade de materiais.
Atividade 4 – Levantamento dos conteúdos curriculares relacionados com o 1º ciclo do Ensino Básico
Nesta atividade foi proposta aos estudantes a criação de uma grelha de temas/conteúdos curriculares relativos a todas as 
áreas do conhecimento, desde o 1º ao 4º ano do 1º ciclo do Ensino Básico, para terem uma noção de conjunto e como intervir 
pedagogicamente, utilizando não só a expressão plástica mas articulando as diferentes temáticas curriculares. Este tipo de 
atividade de pesquisa e levantamento de dados contemplou uma listagem pormenorizada dos conteúdos curriculares.
Depois de analisadas as reflexões efetuadas pelos estudantes podemos afirmar que esta atividade lhes permitiu: 
- A aquisição de conhecimentos para os quais concorrem diversas áreas do saber ou matérias de ensino; 
- A construção e tomada de consciência da identidade curricular; 
- A legitimidade discursiva e ação argumentativa; 
- O conhecimento de temas/unidades temáticas que são o ponto de partida para desenvolver diferentes atividades; 
- A mobilização de diferentes saberes para compreender e abordar situações e problemas do quotidiano.

Este documento foi muito utilizado pelos estudantes na atividade seguinte.

Atividade 5 – Desenho de atividades relacionadas com a arte contemporânea
Esta atividade foi o culminar de um semestre e de um conhecimento gradual sobre a arte contemporânea que permitiu aos 
estudantes perceberem através de experiências concretas, da investigação efetuada e das reflexões críticas constantes sobre 
o processo de trabalho, o potencial que a arte contemporânea tem na educação de uma criança e formas de operacionalizar 
essas práticas valorizando o trabalho de projeto, a elaboração de portefólios e a interdisciplinaridade.
Para a concretização destas atividades os estudantes destacaram os seguintes aspetos:

Atividade 2 - Pesquisa de atividades pedagógicas 
relacionadas com a arte contemporânea
Esta atividade focou-se no levantamento de atividades pedagógicas 
relacionadas com arte contemporânea. Os estudantes foram 
convidados a pesquisar atividades vocacionadas para crianças de 
1º Ciclo do Ensino Básico desenvolvidas em serviços educativos de 
museus de arte contemporânea. Para a pesquisa utilizaram a internet 
e a entrevista a coordenadores de vários serviços educativos em 
Portugal.
Com base no percurso e resultados alcançados pelos estudantes 
verificou-se que esta atividade se revestiu de grande importância 
como atestam as reflexões mencionadas nos portefólios pois:
- Facultou novos conhecimentos sobre atividades a implementar na 
área da Educação Artística;
- Perceberam como desenvolver o processo criativo das crianças;
- Estimulou a criatividade dos estudantes;
- Permitiu-lhes o contacto com os coordenadores de diferentes 
serviços educativos (através da entrevista);
- Desenvolveu mecanismos de pesquisa, ajudando-os a 
contextualizarem as suas práticas educativas.

Atividade 3 – Criação de trabalhos artísticos
Nesta fase do trabalho foi solicitado aos estudantes que, articulando 
os diferentes saberes advindos das informações que anteriormente 
recolheram e analisaram sobre arte contemporânea (vida, obra e 
percurso criativo dos diferentes artistas), criassem os seus próprios 
trabalhos, experimentando técnicas, materiais e processos de criação 
tendo como sustentação a sua forma de ser e estar (a sua identidade 
e a realidade que os circunda). A proposta de trabalho, embora livre, 
deveria ir ao encontro dos seguintes pressupostos:
- Desenvolver uma visão crítica do mundo visual que os rodeia;
- Desenvolver um espírito crítico e construtivo nos trabalhos a 
desenvolver;
- Entender a arte contemporânea como um meio de expressão 
inconformista, crítico e divertido;
- Entender e construir micronarrativas.
De acordo com o processo criativo de cada estudante e os resultados 
obtidos podemos constatar que esta atividade lhes permitiu:
- Desenvolver a criatividade e imaginação deixando de lado ideias 
estereotipadas sobre o conceito de arte;



- A necessidade de mobilizar e gerir os conhecimentos artísticos, no contexto da organização, 
gestão e implementação de projetos artísticos na educação;
- Conceber e implementar um trabalho respeitando os modelos de decisão participativa;
- Planificar a intervenção artístico-didática de forma integrada e flexível.
De seguida, a título de exemplo, apresenta-se uma atividade construída por um dos grupos.

Quadro2. Ficha de atividade didática
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Abrindo Portas: um novo olhar para o futuro
Apresentamos de seguida as principais ideias que orientaram o desenho deste projeto. Esta 
síntese é um apontamento crítico que pode levar-nos à reflexão sobre as artes e as suas 
potencialidades pedagógicas na educação:
1. Toda a reflexão sobre a pertinência e valor da arte contemporânea na perspetiva da construção 
do perfil profissional do estudante antecipa a necessidade de uma reflexão sobre alguns dos 
aspetos que têm determinado mudanças significativas na sociedade atual. Parte das expetativas 
depositadas pela sociedade na educação relacionam-se com a tentativa de encontrar soluções 
para os desafios e problemas no contexto da contemporaneidade. A educação artística, através 
da arte contemporânea, inscreve-se neste âmbito orientador, pelas suas potencialidades 
educativas, particularmente ao nível da construção de indivíduos e sociedades mais críticos 
e criativos com respeito pela diversidade, preparando-os para enfrentar novos desafios 
contribuindo para o avanço das sociedades.
2. As potencialidades de uma educação relacionada com a arte contemporânea na linha 
da construção da identidade evidenciam-se através da mobilização e desenvolvimento de 
competências transversais. Uma educação artística é estética porque investe no desenvolvimento 
pessoal, do ponto de vista da possibilidade de construção de diferentes olhares sobre o que nos 
rodeia e sobre nós próprios, do alargamento das possibilidades de escolha e decisão, com 
implicações no desenho amplo da nossa condição de humanidade centrado nos conceitos de 
liberdade e dignidade humana.
3. A intervenção pedagógica da arte contemporânea no processo educativo na formação inicial 
de professores tem enfoque nos aspetos da construção da identidade do estudante, do seu 
conhecimento, do desenvolvimento da sua consciência, do seu pensamento, das suas atitudes 
e capacidades, capazes de ir ao encontro da compreensão das situações na sua complexidade. 
Este pressuposto aplica-se à pessoa, ao seu percurso de formação e de vida, assim como à sua 



ação sobre os contextos em que se inscreve e desenvolve a sua atividade como futuro professor, 
formando novos públicos.
Tendo por base estes eixos orientadores, não podemos deixar de responder às perguntas que 
originaram este projeto.
Primeira pergunta: Qual a importância e o valor educativo da Arte 
Contemporânea na formação Inicial de Professores?
Esta visão sobre o valor educativo da arte contemporânea revelou-se quer na revisão teórica, 
quer na análise de dados (entrevistas aos experts, questionário aos alunos), mas esteve, desde 
o início, na linha de toda análise e debate acerca das potencialidades da educação artística 
e das linhas gerais que dão centralidade à construção formativa do estudante em Educação 
Básica. A pertinência e o valor da arte contemporânea levou-nos a questionar o carácter da 
própria educação, os seus objetivos e finalidades, tendo concluído que uma Licenciatura 
Educação Básica deve ter uma componente artística contemporânea. A arte contemporânea, 
cuja formação se assume como multidisciplinar, multifacetada, aberta às mudanças e a um 
campo vasto de possibilidades de conhecimento desenvolve competências que concorrem para 
o perfil profissional do estudante. Esta ideia é partilhada pelos inquiridos que assumiram os 
seguintes princípios básicos justificativos do valor da arte contemporânea na formação inicial 
de professores:
- A personalização do ensino: a arte contemporânea situa o estudante no centro do 
processo, convertendo-o em protagonista;
- Modelo Eco sistémico: o pensamento ecológico como um pensamento dialógico é 
a base do pensamento sistémico e relacional, que entende a situação pedagógica como um 
sistema aberto, de inter-relação entre sujeitos e objetos. A finalidade última é a formação integral 
e bem contextualizada;
- Complexidade: reconhece e acolhe a incerteza e estimula a criação e o conhecimento em 
contacto com o inesperado (improvisação pedagógica), trabalhando a construção da identidade 
com uma multiplicidade de linguagens;
- Interdisciplinaridade: significa um modo de conhecer o mundo que vá além das 
disciplinas. Sem negar a importância do desenvolvimento disciplinar a sua intenção dialógica 
tem como base a complexidade;
- Carácter ético-construtivo: corresponde a um compromisso contextual e de criação 
social. Uma ética interpessoal, subjetiva, que parte de si mesmo e vai ao outro buscar o essencial.
- Princípio da ação: cria-se através da ação e da experimentação incluindo o caráter 
estético próprio do prazer e da ação.
- Conhecimento científico e didático: a formação deverá assegurar uma profundidade 
de conhecimento científico, bem como a capacidade de o mobilizar, salientando-se a importância 
da transposição didática. A articulação entre a formação científica e a prática profissional é 
fundamental na construção do conhecimento científico, sendo assim importante a transversalidade 
da didática ao longo da formação. Segundo os entrevistados, havendo simultaneidade da 
preparação científica e didática, será mais fácil articular e mobilizar os conteúdos de ensino;

- Princípio de reflexão e espírito crítico: a construção do conhecimento científico 
na formação está fundeada na reflexão sobre a ação e fundamentação a partir da prática. 
Portanto, os estudantes, ao refletirem em conjunto com os seus professores sobre a prática, 
nesse processo de reflexão e análise, estão a construir conhecimento científico.
No que concerne à 2ª pergunta: Como operacionalizar a arte contemporânea na 
formação inicial de professores?
Este estudo mostrou que a implementação de práticas pedagógicas relacionadas com a arte 
contemporânea, permitiu aos estudantes através da metodologia de projeto:
-  Utilizar a problematização como método com vista à planificação e realização de atividades 
pedagógicas, de pesquisa e de criação;
- Promover o envolvimento dos estudantes em todo o processo, superando a fragmentação 
do conhecimento e criando novos caminhos que contemplaram a emoção, a intuição, a 
responsabilidade, o entusiasmo em produzir o conhecimento na busca de uma transformação;
- Mobilizar diferentes saberes na procura das respostas para questões, concretizando um ensino 
de natureza interdisciplinar;
- Desenvolver competências fundamentais nos estudantes para o seu sucesso educativo e para 
a vida ativa na sociedade atual (cooperação, esprito crítico, autonomia, criatividade, seleção e 
análise de informações em função de objetivos determinados, responsabilidade e aprender a 
aprender);
- Ajudar a organizar e estruturar “com intencionalidade educativa” atividades artístico-didáticas.
Para esta operacionalização o papel do portefólio como instrumento de 
organização do trabalho dos estudantes foi fundamental já que:
- Permitiu desenvolver de forma autónoma o caminho pessoal dos estudantes, levando-os a 
fazer as suas escolhas;
- Fundamentou os processos de reflexão para e sobre a ação;
- Estimulou o processo concetual e produtivo com recurso às múltiplas fontes de conhecimento 
através da investigação;
- Estimulou a originalidade e criatividade individuais em relação aos processos de produção 
artística e concetualização educativa, aos processos de reflexão e à sua explicação através de 
vários tipos de narrativa;
- Incentivou a tomada de decisões sobre os seus objetivos e os seus conteúdos;
- Fomentou a auto e hétero avaliação ao longo da UC visto o estudante poder refletir sobre os 
pontos fortes e áreas de melhoria das atividades desenvolvidas;
- Permitiu reunir num único repositório todo o percurso pessoal de um estudante, visualizando o 
fio condutor do percurso e verificando a sua coerência.
Quanto à terceira pergunta: Que competências adquiridas pelos estudantes 
concorrem para o seu perfil profissional?
No decorrer do projeto os estudantes tiveram oportunidade de vivenciar aprendizagens 
diversificadas que lhes permitiram a aquisição de um conjunto de competências que mobilizaram, 
através da prática. Estas associaram-se aos saberes que os estudantes detinham e ajudaram-
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nos a desenvolver novos saberes e conferiram novos significados aos seus conhecimentos 
conducentes ao desenvolvimento das competências artísticas e, simultaneamente, ao 
fortalecimento da sua identidade pessoal e social.
Quanto à questão das competências artísticas, apresentamos aqui de forma resumida algumas 
que se revestem de uma utilidade na aplicação de uma didática desde a perspetiva artística para 
o futuro professor. Para além destas, destacamos ainda algumas competências transversais 
que acompanharam o processo de construção do conhecimento, sendo a sua mobilização e 
desenvolvimento essenciais no processo de construção pessoal e na definição do percurso de 
formação e de vida.

Quadro 1: Classificação das competências-chaves



Por fim, concluímos que as nossas inquietações pelo desejo de mudança dependerão de 
uma opção por novos caminhos educativos, criando e recriando condições que nos permitam 
desenvolver alternativas de aprendizagens que atendam às necessidades, interesses e 
expetativas dos estudantes e dos desafios propostos pela sociedade atual. O caminho 
para a mudança só é possível através de uma trajetória inovadora. Neste sentido, torna-se 
necessária uma pesquisa constante de alternativas que melhor contribuam para o sucesso de 
aprendizagem dos estudantes pois as investigações neste nível de ensino carecem de maiores 
estudos empíricos na tentativa de mudanças dos modelos educativos vigentes. Todo este projeto 
permitiu compreender a importância de que se reveste a arte contemporânea na formação 
inicial de professores, bem como as possibilidades de investigação que deixa em aberto.
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Desenhar, quem não quer saber?

Isabel Trindade

Depois de atribuído, refletido ou investigado, o tema de trabalho, há 
que começar.

A folha branca intimida. Branca! Azul! Preta! Castanha! Não importa a 
cor; o certo é que uma folha vazia intimida. 
Porquê folha? Porque não cartão, tecido, tela, parede, madeira, 
azulejo ou outro suporte?

Vazio, sempre o vazio, assusta.

O medo, não deve assustar, faz parte integrante do ato criativo, pode 
inclusive, inspirá-lo, ou manifestá-lo, deve por isso ser usado, não 
como uma arma de defesa, mas antes, como elemento inspirador, e 
impulsionador.

Surgem as questões:
Professora, como devo começar? 
Posso usar a borracha? 
Tenho medo de errar? 
Posso começar de novo?

Outros há, para quem o vazio é agradável, é um 
espaço a percorrer, onde freneticamente se cruzam 
linhas, pinceladas, colagens. 
Nascem formas, algumas conhecidas, outras, do 
imaginário.

Outros ainda, envolvidos no ato criativo esquecem, 
qual o tema de trabalho e divagam entre as linhas, 
cores, tons… utilizando o lápis, o pincel, as mãos, ou, 
um pedaço de papel encontrado no chão.

Novamente as perguntas:
Tem mesmo de ser em formato A3? 
Professora, o desenho não cabe na folha, e agora, o 
que faço?

Fontelo, Viseu 2010 Vila Do Conde, 2012
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Bolhão, Porto 2012

Loures, 2014

Lisboa, 2012(https://youtu.be/zggg5_s3K08)

Festival de Desenho no Parque Urbano de Santa Iria 
de Azoia, 2015 (https://youtu.be/D3VQHTbrK0Y)

Jardim Zoológico de Lisboa, 2015



Expressão plástica na RAM:
A escola em interação com a comunidade 
(desafios e conquistas em 15 anos de projeto)

Helena Berenguer
Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia 

1. Introdução
Na Madeira a atividade de Expressão Plástica tem um enquadramento 
único e significativo que beneficiou de uma estabilidade governativa, 
com uma coordenação organizada e aprovada em Lei Orgânica 
(Despacho 06/2012) da Secretaria Regional de Educação (SRE), 
através da Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia 
(DSEAM). 
Vários são os projetos integrados nesta Direção de Serviços e a 
Coordenação Regional de Expressão Plástica (COREP) é relativamente 
recente no historial (33 anos) da DSEAM, funcionando apenas desde 
1999/2000, no então designado Gabinete Coordenador de Educação 
Artística. Desde essa altura a COREP tem vindo a desenvolver um 
trabalho de promoção e divulgação da educação pela e através da arte 
nas escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básicos (CEB) da Região Autónoma 
da Madeira (RAM), de uma forma metódica e sistemática. O trabalho 
de coordenação compreende a supervisão e acompanhamento 
pedagógico de atividades e projetos da área, nas escolas do 1.º CEB, 

a organização e coordenação de projetos regionais 
(Exposição e Concurso de Expressão Plástica) e 
a orientação de formação contínua, destinada a 
educadores de infância e professores do ensino 
básico e secundário.
A atividade de Expressão Plástica tem vindo a 
demonstrar, através de exemplos de boas práticas 
pedagógicas, a importância da área na formação 
do aluno, reforçando a importância que lhe 
deve ser atribuída pelas escolas, professores e 
comunidade em geral. A relevância desta área no 
currículo fundamenta-se através do seu potencial 
transformador, cujos benefícios não podem ser 
negligenciados na formação de cidadãos ativos e 
socialmente participativos. Efland (2004) cita Gardner 
e Eisner como referência, por alegaram que as 
“artes proporcionam oportunidades únicas para o 
desenvolvimento da mente que não estão disponíveis 
noutras modalidades” (op. cit, p.212) e refere ainda 
que a arte pode ser o elo de ligação entre as várias 
áreas do conhecimento. Se queremos uma educação 
que incentive a curiosidade e o pensamento criativo, 
de modo construtivo, há que privilegiar um espaço 
para a educação artística/plástica e, nesse sentido, 
podemos reconhecer a importância dada pelo sistema 
educativo da RAM a esta área.  

2. Enquadramento regional da atividade
A implementação da atividade de Expressão 
Plástica como área de enriquecimento curricular é 
consequente da implementação do sistema de Escola 
a Tempo Inteiro (ETI) na RAM, a vigorar desde 1994, 
oficializado em Portaria n.º 133/98, (Jornal Oficial I 
Série – Número 55, Sexta – feira, 14 de Agosto de 
1998, da Secretaria Regional da Educação – Anexo 
II) e reformulado com a Portaria nº110/2002 (Jornal 
Oficial II Série – Número 93, 14 de Agosto de 2002, 
da Secretaria Regional da Educação - Anexo I). Com a 
implementação deste regime ficou assegurado que as 

atividades de enriquecimento a desenvolver são, também, de caráter 
artístico (Artigo 5.º). Defende-se assim as áreas das expressões, 
incluindo a Expressão Plástica (EP). O nível pré-escolar foi incluído 
nos concursos regionais de pintura, assim como nas formações 
ministradas, desde 2006/2007, permitindo uma ação indireta de 
orientações ao nível da expressão plástica nesse nível de ensino.
Em 2009 foram definidos, por portaria (n.º 56/2009 de 08 de junho 
SREC), os grupos de recrutamento das atividades de enriquecimento 
do currículo do 1.º ciclo do ensino básico: Língua Inglesa (120), 
Expressão Plástica (140), Expressão Musical e Dramática/Áreas 
Artísticas (150) e Expressão e Educação Física e Motora (160). Com 
esta definição ficou assegurada a colocação de docentes na sua 
área de especialização. No caso dos docentes colocados nos grupos 
de recrutamento 150 e 160 está definido que estes asseguram, para 
além das atividades de enriquecimento do currículo, as “atividades 
curriculares em articulação com o professor titular da turma”. Deste 
modo dá-se forma à ideia de apresentada na Lei de Bases do 
Sistema Educativo  (Artigo 8.º) que refere que no “1.º ciclo, o ensino 
é globalizante, da responsabilidade de um professor único, que pode 
ser coadjuvado em áreas especializadas”. 
Com a criação do grupo de recrutamento 140 (Expressão Plástica), 
no 1.º ciclo surgiram mudanças estruturais na coordenação nesta 
área, que se revelaram fundamentais, para dar uma resposta 
mais eficaz ao novo funcionamento da atividade nas escolas. 
Este novo funcionamento implica um processo de orientação e 
acompanhamento direto da atividade, com o objetivo de promover-
se a melhoria das reflexões e práticas pedagógicas. No entanto, a 
coadjuvação da área na curricular não se verifica como acontece 
com os grupos 150 e 160, com a agravante do horário ao nível do 
enriquecimento curricular na Expressão Plástica ser de duas horas 
para os 1.º e 2.º anos e de apenas uma hora para os 3.º e 4.º 
anos, sendo este um horário manifestamente insuficiente para um 
trabalho sequencial e de qualidade nesses níveis de ensino.  

3. Projeto de enriquecimento curricular
Com o intuito de reforçar e consolidar o valor da atividade de 
enriquecimento na área da Expressão Plástica, nas escolas da 
RAM, a COREP criou um documento referência com orientações 
de consulta e organização de atividades. As orientações didático-

1
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pedagógicas contidas neste documento são uma resposta mais 
específica e consentânea à realidade do ensino desta área nas 
escolas do 1.º CEB da Região Autónoma da Madeira (RAM), visando 
um necessário alinhamento estratégico do ensino na área e o sucesso 
educativo dos alunos. A estrutura está elaborada de acordo com as 
competências estabelecidas para esta coordenação em resposta às 
necessidades inerentes à realidade regional da área e expressas em 
Documento Orientador da DSEAM, homologado pelo Diretor Regional 
de Educação. 
Esta atividade, desenvolvida ao nível do complemento do currículo, 
tem tido um papel crucial no cumprimento das emanações contidas 
no Currículo Nacional do Ensino Básico (do Ministério da Educação), 
permitindo o contacto dos alunos com as diversas áreas de exploração 
plástica, essenciais na progressão de estudos.
Ao longo de quinze anos de coordenação regional nesta área aferiu-
se, formal e informalmente, através de diversos procedimentos de 
observação direta e indireta, que o cumprimento do programa na 
área da expressão plástica está comprometido ao nível da curricular, 
dada a extensão dos programas nucleares e a pressão inerente à 
apresentação de resultados nessas áreas. É ao nível da área de 
enriquecimento que a abordagem da expressão plástica tem sido 
feita de forma mais abrangente, permitindo aos alunos um maior e 
mais amplo contacto com os diversos meios de expressão, essenciais 
numa área que é facilitadora de aprendizagens transversais. 
Foi no sentido de responder a essa realidade que se contextualizou 
a elaboração de um documento de apoio aos docentes, reforçando 
a importância de uma área artística desenvolvida com base em 
processos pedagógicos diversos e em metodologias de projeto de 
trabalho – teórico-prático e experimental – contribuindo, no seu todo, 
para uma literacia em artes visuais, ou seja, para o desenvolvimento 
de capacidades de expressão e comunicação, compreensão da 
linguagem elementar das artes, desenvolvimento da criatividade e 
compreensão das artes no contexto. O documento reforça igualmente 
que o professor, enquanto mediador de aprendizagens, tem de ter 
plena consciência do que pretende com o seu trabalho, de modo 
a potencializar as aprendizagens, contribuindo também para o 
desenvolvimento das qualidades humanas, sociais e estéticas da 
criança. Para levar isto à prática é necessário um plano de trabalho com 
objetivos definidos e com conteúdos adequados à sua concretização, 
prevendo sempre a avaliação da progressão das aprendizagens. 

mudar a forma como esta é vista e reconhecida na mesma e pelo 
meio envolvente, mas há ainda muito trabalho e reflexões por realizar. 
Desde 2010 o projeto foi alargado a Escolas dos 2.º e 3.º ciclos com 
projetos de Modalidade de Artes Plásticas e desde 2013 a Instituição 
de Educação Especial (Centros de Atividades Ocupacionais). Neste 
tipo de projetos as escolas têm sido desafiadas a trabalhar numa 
dinâmica de metodologia de projeto com os alunos, nas aulas de 
Expressão Plástica. Incentiva-se ao envolvimento dos mesmos em 
trabalho de pesquisa e de equipa com aplicação prática em contexto 
de desenvolvimento criativo. Esta prática permite uma aprendizagem 
vivenciada e com objetivos partilhados, que proporciona ao aluno uma 
visão mais global da realidade e de si próprio. 
Durante alguns anos, a exposição regional de expressão plástica, 
resultou numa atividade paralela e de apoio ao então MUSICAebs  
que se realizava no Centro de Congressos do Casino da Madeira, 
numa amostra diversificada de objetos elaborados nas escolas com 
os alunos. Esse modelo de exibição deu lugar a um novo conceito 
de exposição/instalação em 2009 com a apresentação do projeto 
“Floresta Encantada”, onde se solicitou a cada escola a construção 
de uma árvore com materiais de desperdício.

Antes de organizar o seu trabalho letivo o docente 
deve interrogar-se sobre: 
•	Quem	vai	fazer	a	aprendizagem?	
•	Que	aprendizagens	irão	ser	feitas?	
•	Para	que	servem	essas	aprendizagens?	
•	Como	proceder	para	que	essas	aprendizagens	se	
façam? 
•	Com	quem	e	com	o	que	podem	contar?	
•	Quanto	tempo	será	necessário?	Como	geri-lo?	
•	Como	vou	saber	se	houve	aprendizagem?	
São as respostas a estas perguntas que determinam 
uma boa orientação para a planificação da ação 
pedagógica do docente. O trabalho desenvolvido 
em contexto sala de aula é fulcral, mas a ação aí 
desenvolvida não é isolada do contexto e da realidade 
escolar e cultural envolvente. Participar em atividades 
fora da sala de aula é considerado uma mais-valia 
no reforço e estreitamento de ligações entre a escola 
e o meio, que poderá representar uma valorização 
da atividade, fundamentando-se numa extensão do 
trabalho da sala de aula e não o inverso.  
A abordagem pedagógica à obra de arte é também 
considerada um recurso didático e uma estratégia 
fortemente recomendada em todo o processo de 
educação visual/plástica, desde que bem estruturada 
e enquadrada no contexto, para que promova a 
compreensão e valorização da produção artística e 
que não seja apenas um recurso para a produção de 
artefactos. 

4. Projetos regionais – Exposição 
Regional de Expressão Plástica
Os projetos regionais em moldes de exposição/
instalação contribuíram, em grande medida, para 
uma mudança paradigmática do modelo de trabalho 
pedagógico nas escolas e começaram a exigir dos 
docentes, um enquadramento teórico da área, 
fundamentado em trabalho de projeto devidamente 
organizado. As exposições têm servido para mudar 
processos de abordagem da área nas escolas, para 
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Imagens que ilustram a transição da Exposição 
Regional de Expressão Plástica, do Centro de 
Congressos do Casino da Madeira para a Avenida 
Arriada – 2010

Desde então, foram elaboradas mais duas instalações coletivas com 
projetos devidamente fundamentados e respetivo acompanhamento 
pedagógico, pela coordenação regional, nas escolas da RAM. Os 
projetos que sucederam foram também programados em moldes 
de instalação artística, com a exposição “Como se faz verde?”, em 
2010, e “Vai-se andando…”,
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Imagens que ilustram a transição da Exposição 
Regional de Expressão Plástica, do Centro de 
Congressos do Casino da Madeira para a Avenida 
Arriada – 2010

Imagens que ilustram a Exposição Regional “Vai-se andando: um 
olhar com arte sobre a Europa” – 2011
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edição foi a primeira a ser projetada para um espaço exterior, Avenida 
Arriaga (Funchal), com um grande impacto ao nível do público em 
geral e, inclusive, turístico. 
A Semana Regional das Artes é um projeto que compreende 
momentos diversificados em termos de práticas artísticas em contexto 
performativo e que decorre em vários espaços da baixa da cidade 
do Funchal. Integrada no Festival do Atlântico da Secretaria Regional 
do Turismo, esta é uma semana que coloca nos discursos escritos 
e falados, aspetos relacionados com as Artes na Educação sendo a 
Exposição Regional de Expressão Plástica, se revertido numa espécie 
de capa de rosto do evento.



Imagens que ilustram a transição da Exposição Regional de 
Expressão Plástica, do Centro de Congressos do Casino da Madeira 
para a Avenida Arriada – 2010
Imagens que ilustram a Exposição Regional “Vai-se andando: um 
olhar com arte sobre a Europa” – 2011
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Imagens que ilustram a transição da Exposição 
Regional de Expressão Plástica, do Centro de 
Congressos do Casino da Madeira para a Avenida 
Arriada – 2010
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Imagens que ilustram a transição da Exposição Regional de 
Expressão Plástica, do Centro de Congressos do Casino da Madeira 
para a Avenida Arriada – 2010
Imagens que ilustram a Exposição Regional “Vai-se andando: um 
olhar com arte sobre a Europa” – 2011
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Imagens que ilustram a transição da Exposição Regional de 
Expressão Plástica, do Centro de Congressos do Casino da Madeira 
para a Avenida Arriada – 2010
Imagens que ilustram a Exposição Regional “Vai-se andando: um 
olhar com arte sobre a Europa” – 2011
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1. Sustentabilidade de projetos
Há já muitos anos que a escassez de recursos exige criatividade extra 
na realização de atividades nas escolas e a Coordenação Regional de 
Expressão Plástica tem investido, sistematicamente, em formação na 
área da recuperação criativa de materiais de desperdício. 
A dimensão de participação atingida nestas exposições conduziu 
igualmente a uma necessidade de reformulação dos seus moldes, no 
sentido de a manter autossustentável em termos financeiros e com 
isso garantir a sua continuidade. Foi nesse sentido que se introduziu 
o fator sustentabilidade, procurando angariar verba simbólica para 
investimento nos projetos seguintes. Desde o leilão de trabalhos 
das escolas, a votação por SMS e venda de artesanato elaborado 
por professores e alunos, tudo tem servido para que se consiga a 
união de esforços e o envolvimento de todos num projeto paralelo 
que suporta o projeto e o objetivo central, que procura a valorização 
da área nas escolas.  

2. Considerações finais
Apesar do enquadramento anteriormente descrito, a atividade nas 
escolas tem sido uma resposta forçada à falta de investimento da 
lecionação desta área ao nível da curricular. Este facto contribuiu para 
que, ao longo dos anos, a Expressão Plástica fosse uma resposta 
efetiva às atividades festivas escolares, muitas vezes mais centradas 
em aspetos decorativos em que a criança se limitava à repetição 
de modelos sem um desenvolvimento efetivo da criatividade e 

expressão individuais. Há no entanto uma mudança 
paradigmática que já é visível no panorama regional 
e que é decorrente da ação pedagógica desenvolvida 
pela COREP ao longo de mais de uma década de 
intervenção nesta área e apesar da falta de formação 
inicial e estabilidade de um corpo docente nesta 
área. O tipo de trabalhos expostos nas paredes das 
escolas deixou, aos poucos de se limitar a pintura 
de ilustrações em fotocópia, onde apenas se aferia 
um domínio técnico, e passou a ver-se trabalhos 
onde o grafismo infantil começou a ser devidamente 
valorizado. As áreas de exploração foram ampliadas 
do mero registo bidimensional para uma exploração 
de meios e técnicas que abarcam agora as áreas 
da pintura, construção e modelação. Aos poucos a 
recuperação criativa de materiais de desperdício e a 
multiplicidade de ideias e efeitos plásticos possíveis, 
fizeram despertar a consciência da importância da 
área e a sua valorização, pelo caráter transversal às 
demais áreas do currículo.   
O trabalho realizado pela coordenação e pelos 
docentes e alunos tem permitido uma valorização 
única das artes na educação a nível regional, 
aproximando as escolas de entidades locais (políticas 
e culturais) e da comunidade em geral. Há com 
certeza ainda muito trabalho por fazer, mas há 
também algum trabalho realizado, que comprova ser 
possível valorizar as artes no contexto pedagógico 
numa relação dialogada entre as escolas e o meio 
envolvente.

3. Links das edições digitais 
As quatro últimas edições. 
2010/2011 - “Vai-se andando…” - Avenida Arriaga
http://issuu.com/silvanorodrigues/docs/catalogo_
vai_se_andado_gcea?e=3785197/2570482 

2011/2012 - “Estend’ARTE” - Avenida Arriaga
http://issuu.com/dseam/docs/catalogo_estendarte 

2012/2013 - “H2@rte” - Avenida Arriaga
http://h2arte.weebly.com/

2013/2014 - “TransFORMA: Intervenção de arte urbana” - Avenida 
Arriaga
h t t p : / / i s s u u . c o m / d s e a m / d o c s / c a t a l o g o _
transforma_2014?e=8113747/10837278 

2014/2015 - “DE QUE COR É A LUZ?” - Avenida Arriaga
http://www02.madeira-edu.pt/dre/educacao_artistica_multimedia/
PreEscolar.aspx 
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englobava as atividades de Expressão Musical e Dramática de escolas 
do 1.º CEB e secundário da RAM. A designação atual é ESCOL
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“Os portfólios são retratos dos seus autores”
- uma introdução ao portfólio na área da educação

Ângela Saldanha

“Portfolios are portraits of their builders.
Jones & Shelton, 2006: 19

Na procura  da melhor  definição de Portfólio na/para educação, deparamo-nos com uma tarefa 
árdua e meticulosa, devido às diversas definições encontradas (Jones & Shelton, 2006:18). 
Este conceito no seu todo é bastante recente, mas contém características do Portfólio de eras 
passadas com uma forte ligação às Artes (Boas, 2006), sendo um arquivo dos melhores trabalhos, 
de forma a construir o currículo profissional do artista.
O conceito Portfólio etimologicamente deriva do verbo latino “portare” (transportar) e do substantivo 
“foglio” (folha) (Zanellato, 2008: 15) e segundo o dicionário Priberam (Priberam, 2010) podemos 
definir a palavra Portfolio como um:
“1. Conjunto de material gráfico utilizado em apresentações.
2. Conjunto de trabalhos ou de fotografias de trabalho de um profissional das artes.
3. Dossiê ou documento com o registo individual de habilitações ou de experiências.
4. Pasta ou cartão duplo para guardar papéis. = dossiê, porta-fólio”

Na sua essência o termo tem, ainda nos nossos dias, uma forte ligação com as Artes, sendo 
muitas vezes comparado a um trabalho individual, a um dossier, a um conjunto de melhores 
trabalhos ou a um Diário Gráfico.
Quando o termo “Portfólio” se une ao conceito “Reflexivo” (capacidade de pensamento crítico), 
entramos de imediato no campo da educação, do “aprender a aprender” e da avaliação  contínua  
e  formativa (Valadares  &  Graça, 1998:  94-98),  transparecendo um novo paradigma  de  
educação (Silva, 2006: 45) mais humano e de ambiente construtivista (Jones & Shelton, 2006: 
19). 

Trata-se pois, da possibilidade de os profissionais através da construção de soluções para os 
problemas com os quais se deparam, se tornarem autores das suas práticas e não apenas aplicadores  
e reprodutores  de soluções que alguém possa pensar na sua vez, tal como historicamente tem vindo 
a verificar-se. Este sentido de autoria com tudo  que  acarreta  de  responsabilização, mas também de 
reconhecimento, constitui  uma viragem fulcral na construção da profissionalidade e, deste modo, na 
estruturação da identidade própria no modo singular como cada qual equaciona e procura resolver e 
gerir os  problemas  e  os  dilemas  que  cada  profissão  pressupõe  e apresenta. (Sá-Chaves, 2005: 
7)

Nesta  perspectiva, o desenvolvimento de um Portfólio, não deve obedecer a leis rígidas, pois 
vai sendo construído em autoanálise, com as ferramentas/suportes que, escolhidas pelo autor, 
melhor comuniquem o que este pretende.
Como  defende Bernardes  & Miranda (2003:13), um Portfólio  pode-se  materializar  em várias 
formas: como um caderno, um CD, um sítio da internet, uma caixa, um álbum, um diário gráfico... 
sendo escolhida a melhor forma que autorrepresente o desenvolvimento do autor.
Interessa, com este recurso, se usado na dinâmica de ensino-aprendizagem, ajudar os alunos, 
com a interação de toda a comunidade educativa, a encontrar significado e sentido pessoal no 
cruzamento de sentidos do mundo que o rodeia, sendo o Portfólio, um lugar onde se contam 
histórias de vida.
Quando usado na candidatura a algum emprego, designadamente a ofertas de postos de trabalho 
em escola para profissionais da área da educação, pretende-se que o indivíduo construa este 
testemunho coerentemente, tendo consciência da sua própria existência e do seu percurso. 

No Portfólio aqui defendido, à luz do Portfólio difundido pelas artes, deverá existir uma compilação 
realizada pelo autor, mas ao contrário do seu antecessor, não deverá selecionar os melhores 
trabalhos, mas sim os que o autor considera relevantes para demonstrar a sua construção de 
conhecimento (Pike & Salend, 1995). 
Diversas vezes o Portfólio é apelidado de Dossier, devido à forma como é construído, mas 
existem inúmeras diferenças entre estas duas estratégias sendo um Portfólio um organismo 
mutável e dinâmico que não se coaduna com o conceito de Dossier “morto” ou “pronto para 
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arrumar na estante”.

Percebe-se, então, que o portfólio é mais do que uma coleção de trabalhos. Não é uma pasta onde se 
arquivam textos. A seleção dos trabalhos a ser incluídos é feita  por  meio  de  autoavaliação  crítica  e  
cuidadosa,  que  envolve  o  julgamento  da qualidade da produção e das estratégias de aprendizagem 
utilizadas.(Boas, 2006: 35)

Um Portfólio é um documento de trabalho, vivo e flexível que revela e espelha o autor, não podendo 
ser condicionado por número de páginas, formas, exigências de conteúdos ou suportes. 
Um “objeto” de construção de conhecimento, um recurso preponderante, enriquecedor e carregado 
de sentidos. Uma estratégia de autorregulação, autoconhecimento e avaliação.
Permite uma recolha de informação extremamente rica e simbólica, que relaciona e situa a teoria e 
a prática dos diversos trajetos realizados pelo autor, comprovando (muitas vezes metaforicamente, 
principalmente nas áreas das artes) as suas capacidades de trabalho e produção.

Em países como os Estados Unidos da América este movimento adquiriu um significado tão importante, 
que levou a Association  for Supervision and Curriculum, a considerá-lo como uma das três metodologias  
de topo, atualmente em uso, naquele país. (Sá- Chaves, 2009: 7)

Revela uma aprendizagem ativa, a identidade e história de vida do autor, tornando-se num processo 
constante de auto- implicação (Sá-Chaves, 2000: 194).

Jones & Shelton (2006: 21) suportados em Fink (2003) identificam seis tipos de aprendizagem que 
envolvem aspectos cognitivos, sociais, humanos e emocionais que podem ser reconhecidos com o 
recurso ao Portfólio, sendo estes:
- o conhecimento sustentado
- a aplicação de conhecimentos
- a integração
- a dimensão  humana
- a dimensão social 
- e o aprender a aprender
sendo estes aspectos essenciais em qualquer tipo de aprendizagem, que se quer integrada, 
sustentada e fundada em princípios fundamentais na construção de qualquer indivíduo consciente, 
autónomo, seguro e ambicioso.
As suas características flexíveis vão de encontro ao seu autor, dando-lhe liberdade para o organizar 
da forma que mais se identifica, tornando-se um objecto pessoal de auto- representação. E nesta 
perspectiva tão afectiva e humana, desenvolve-se uma formação com bases sólidas  e integradoras,  
onde o conhecimento é construído e (re)construído devendo ser, quando avaliado por outros (que 
não fizeram parte do processo de construção), valorizado pelo seu todo original.

O  Portfólio  Reflexivo  desvenda  esta  Identidade,  construída  através  de  outras representações  
do seu Eu, das relações que mantém consigo, com os outros e com o meio. Tornando-se numa   
identidade complexa, não podendo ser diferenciada a identidade individual da identidade 
colectiva (Silva, 2006: 46).

De acordo com Boas (2006: 49), o Portfólio é um dos métodos de avaliação que propicia a 
construção de conhecimento, assente na mudança, onde há lugar para “inovar, ousar, expor-se, 
correr riscos e pôr em ação outras habilidades para além de cognitivas”.

Infelizmente, nas escolas em Portugal, temos relatos da utilização abusiva do conceito de 
portfólio, da ignorância na sua apropriação e da ausência de critérios válidos pra a sua avaliação.
Quando trabalhamos com portfólios trabalhamos com identidades, com pessoas com 
características próprias, não com números ou objetos inanimados.

Avaliar o percurso de outros é um trabalho demasiado sério para ser realizado sem se conhecer 
aprofundadamente a ferramenta de avaliação, as áreas a ela conexas e sem possuir uma 
sensibilidade de reconhecimento e projeção.

Na avaliação de um portfólio, independentemente propósito, devemos ter atenção a todas as 
suas singularidades e conexões, reconhecendo e preservando a história que ele nos transmite, 
valorizando a sua autenticidade, partilhando-o e pedindo opiniões a pessoas que conheçam 
melhor as áreas principais apresentadas e salientar as diferentes experiências, pensamento 
crítico, trajetos construídos e as possibilidades que ele nos permite vislumbrar.  
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NA COMPANHA

Ângela Saldanha e Teresa Eça

“Na companha”,
(s. f.
1. Grupo de homens que se ocupam numa mesma faina marítima.
2. Companhia.)

Pensamos a arte na educação e a educação na arte. Percorremos espaços 
de educação com artes e educação pelas artes.  Atravessamos pontes 
entre as várias disciplinas que convocamos em cada ação educativa 
através das artes. Tecemos redes quando não existem pontes entre as 
disciplinas e escondemos-nos nas margens porque não estamos no 
centro do conhecimento mais útil. E dessas margens periféricas onde 
se faz arte educação fazemos o centro das nossas vidas.  

Colectivamente as artes oferecem aos jovens oportunidades únicas para compreenderem 
e criarem as suas identidades pessoais. Estimulam os estudos interdisciplinares, a tomada 
de decisões participativa e motivam os jovens e as crianças para uma aprendizagem activa, 
criativa e questionadora. Por educação as artes entendemos projectos de aprendizagem inicial 
e ao longo da vida centrados na apreciação e produção artística , integrando pedagogias 
reflectivas e críticas  através de  novos e antigos meios de produção artística que possam 
oferecer  aos estudantes oportunidades para explorar os seus mundos visuais multiculturais e 
multi-tecnológicos (WWA Joint Declaration, 2006). Na educação das artes podemos construir  
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projectos que englobam uma ou varias linguagens artísticas e que são capazes de desenvolver 
capacidades de cidadania crítica à luz da reconstrução social. Que são capazes de desenvolver 
capacidades de compreensão do  eu e do outro através da interpretação crítica e da expressão 
cultural. Não nos referimos a abordagens que integram as artes numa disciplina única, ou 
de forma holística. Acreditamos sim, que cada uma das artes tem a sua especificidade e, 
que pela sua natureza, pode perfeitamente colaborar com outras disciplinas em projectos de 
aprendizagem vinculados com a comunidade (Eça, 2009). 

O Bairro Piscatório onde se desenvolveu a ação situa-se no concelho turístico da cidade de 
Espinho e goza de características únicas naquela região.
Este micro-organismo vivo, cheio de sentidos, vivências e tradições, tem ao longo dos anos 
sobrevivido às influências das grandes cidades que o circundam, revelando-se um lugar com 
história e estórias pouco partilhadas com os transeuntes.
Sendo um lugar à margem de uma sociedade elitista, muito próxima, a maioria da população 
revela baixa autoestima em relação aos seus conterrâneos vizinhos.
Pretendeu-se assim realizar uma ação conjunta com a população, de intervenção comunitária, 
que valorizasse saberes, sabores e tradições, numa partilha constante e próxima entre todos 
os intervenientes.

Tendo por base diversos saberes e a construção constante do imediato, procura-se as entre-
linhas e ligações, que só emergirão numa pesca sem rede.

Na oficina de intervenção comunitária coordenada pela artista  Ângela Saldanha, com o apoio 
do artista Tiago Barros, ‘Na Companha’, proposemos aos moradores do bairro piscatório de 
Espinho um painel coletivo. Trouxe o desenho e a dança, como festa, para o bairro, o desenho 





138

para contar as suas vidas: a faina do mar, a espera, a venda do peixe, as pequenas e grandes 
alegrias que fazem parte da vida do bairro.  

Açao Na Companha
http://www.youtube.com/watch?v=3Phh7naoo2I
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Hibridizando as linguagens artísticas 
em contextos educativos

Rita Maria Torres Pereira de Eça

Esta modesta reflexão decorre da minha participação 
na formação sobre “Criação de Paisagens Sonoras: 
hibidrizando as linguagens artísticas em contextos 
educativos” realizado na Universidade de Jaén em 11 
e 12 de Abril de 2014.
O objetivo da minha inscrição no curso suprarreferido, 
sendo professora de línguas, prende-se com a 
importância que atribuo ao conhecimento de diversas 
manifestações artísticas, na medida em que estas se 
apresentam como um valor acrescentado inestimável 
e indelével na aprendizagem integrada e integradora 
das línguas, quer se trate da língua materna quer da 
segunda ou terceira língua. Só se compreende o que 
se conhece e não é impunemente que desde os anos 
sessenta se tem vindo a chamar a atenção para a 
importância da imersão sociocultural em qualquer 
processo de aprendizagem. Investigadores da área da 
pedagogia e da didática como J.M.Caré e F. Debyser, 
desde a década de setenta, patenteiam ao seu 

público vários trabalhos dos quais emergem pontos de confluência 
entre jogo, linguagem e criatividade.  Mais recentemente, 
a APPF apresentou um projeto às escolas subordinado ao título 
“La Chanson en scène II” através do qual se pretende um ensino/
aprendizagem mais motivante da língua estrangeira, neste caso do 
francês, aliando a música, a encenação, a dramatização na recriação 
de uma canção previamente trabalhada ao nível linguístico e sonoro. 
Esta abordagem tem a pretensão de ser um trabalho interdisciplinar. 
A motivação dos professores e a criação de condições de adesão 
dos alunos a esta perspetiva interdisciplinar e artística que favorece 
a formação global de qualquer sujeito aprendente surge como 
uma das vertentes inovadoras do projeto. Para tanto, porém, no 
meu entender, os docentes devem, previamente, experimentar eles 
próprios as vivências que pretendem desencadear nos alunos. A 
entidade promotora do projeto reconhece  “ Au Portugal, l’éducation 
artistique ne bénéficie pas d’orientations fortes au niveau ministériel 
et de ce fait, elle souffre d’une faible place dans le parcours scolaire. 
Ce projet se propose de renforcer la place de l’éducation artistique à 
travers une approche pédagogique interdisciplinaire et de contribuer 
à la formation globale des apprenants ainsi qu’au développement de 
compétences transversales (sociales, citoyennes, autonomie…) et 
spécifiques dans le domaine de la communication en français par le 
biais d’activités d’interaction artistique dans des contextes 
d’apprentissage déclencheurs de créativité et de plaisir d’apprendre.» 
(o sublinhado é nosso).  

1
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A formação facultada pelo curso da APECV/Centro de Formação 
Almada Negreiros, apresentou-se como um valor acrescentado 
na emergência de vivências propiciadoras de abordagens 
interdisciplinares ancoradas em universos socioculturais e educativos 
diversos, e passível de serem transferidas para outros contextos de 
ensino/aprendizagem. 
O curso em apreço superou as minhas expetativas por diversos 
motivos: 
- o enquadramento dos professores da APECV, o acolhimento 
excelente por parte dos docentes do departamento de Música e Artes 
Visuais  da Universidade de Jaén e do Colegio Público de Educación 
Primária Alcalá Vencislada;
- a qualidade dos projetos apresentados. Destaco, a mero título de 
exemplo aquele cujo objetivo consiste na reabilitação da memória 
de espaços públicos; o da recriação de um pátio tradicional de uma 
escola dos anos 50;
- a interação profícua, afável e amiga, estabelecida entre todos  os 
participantes, portugueses do norte, do centro e do sul  e espanhóis; 
- as derivas sonoras e périplos pela cidade de Jaén, castelo de 
Santa Catalina  e arredores que me permitiram compreender melhor 
toda uma cultura e uma história que, embora semelhante à nossa, 
não deixou de me espantar em muitos aspetos. A talhe de foice 
refiro, apenas, o quão fiquei surpreendida pelas manifestações 
de religiosidade relacionadas com a Semana Santa, que se me 
afiguraram muito mais expressivas do que no próprio Alto Minho, 
região onde vivo. Em Jaén encontrei ecos de Edith Piaf, na voz de 
Jolís, do General De Gaule no “Parador” do castelo de santa Catarina, 
e das invasões napoleónicas, neste último.. E só me vinha à memória 
uma frase batida, se é verdade que quem não conhece a sua história 
está condenado a repeti-la, quem a conhece, com ela se poderá 
reconciliar, recriando-a, transfigurando-a. 
- a visita ao museu de Jaén e mais concretamente à exposição 
coletiva “ Metáforas e Sedimentos” e o testemunho de Monika Ruhle 
a propósito do vídeo “ Las visiones de Hildegarda”  . E eis ecos de 
Saramago e do Ensaio sobre a cegueira chamados à colação; 
- a dádiva dos “Take Action” da Ângela Saldanha, o início da 
realização de uma manta artesanal coletiva, a ida à casa do artista, 
as comunicações, na Universidade de Jaén, dos projetos em curso, 
a visita ao Colégio Alcalá da Venceslada onde pudemos ver in loco o 
trabalho de professores e alunos, a vários níveis, e a materialização do 

projeto das paisagens sonoras em que participaram 
docentes e discentes de vários países. 
Em síntese: este curso proporcionou momentos de 
aprendizagem e partilha únicos e inolvidáveis. 
Bem haja a todos aqueles que contribuíram para o 
êxito do mesmo.

   CARÉ, J.M. , F. DEBYSER,  Jeu, langage et créativité, 
Hachette, 1978 
   O projeto está divulgado no site:
http://fipf.org/sites/fipf.org/files/la_chanson_en_
scene_ii.pdf
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Relato de experiência de ensino no Curso de 
Decoração de Interiores

Madalena Sanchez Baião Bravo

1. Resumo
Este trabalho tem como objetivo o relato da minha experiência como 
formadora de um curso de formação não formal em Decoração de 
Interiores, durante quatro anos numa instituição privada de ensino 
profissional intensivo. São definidas as palavras-chave seguidas de 
uma breve introdução do curso, a sua duração e funcionamento, 
a caracterização dos destinatários e pré-requisitos, a estrutura 
pedagógica, metodologia aplicada, suportes pedagógicos e exercícios 
realizados. 

2. Palavras-chave
 Prática de ensino não formal, Decoração de Interiores. 

3. Introdução do Curso 
Este Curso de Decoração de Interiores é ministrado num instituto de 
ensino profissional intensivo e tem a duração de 160 horas letivas 
funcionando em horário pós laboral e 4 horas por semana. É um 
curso de ensino não formal e maioritariamente procurado por adultos 
em situação de emprego que pretendem adquirir conhecimentos na 
área da Decoração de Interiores que lhes possibilitem uma possível 

mudança de área profissional.
Esta minha experiência de ensino decorreu de 2009 
a 2013 abrangendo 4 turmas, com uma média de 
7 alunos de ambos os sexos por turma. As idades 
variavam entre os 30 e os 45 anos sendo que numa 
turma tive uma aluna mais nova com 22 anos. Todos 
tinham como habilitação mínima o 12º ano havendo 
alguns licenciados e profissionais de áreas muito 
diferentes desde professores, hospedeiras de bordo, 
secretárias, pequenos empresários entre outros.
O Curso visou dotar os formandos de preparação 
técnica na área da decoração de interiores e sendo 
um curso de formação não formal, não confere grau 
académico, mas sim formação profissional na sua 
vertente. 

4. Metodologia
4.1. Introdução à Decoração de Interiores
No início do Curso foi feita uma breve abordagem 
teórica sobre o papel do Decorador de Interiores e 
uma introdução aos princípios e práticas inerentes ao 
desenvolvimento do seu trabalho prático.
O principal objetivo de um Decorador é criar em 
espaços interiores, ambientes confortáveis e 
funcionais para quem os vai utilizar. O Decorador 

é um profissional que está em constante pesquisa para que possa 
estar a par de todas as tendências, uma vez que cada dia mais a 
Decoração de Interiores sofre influência com a evolução tecnológica 
e dos materiais. É um criativo que resolve os problemas relativos à 
funcionalidade de cada espaço interior que pode ser residencial ou 
comercial. 

4.2. Introdução ao Desenho e Representação Gráfica
Para dar início à parte mais pratica deste curso foi sempre feito com 
os formandos um pequeno exercício diagnóstico de desenho onde 
podiam utilizar os materiais com que mais gostavam de desenhar 
e colorir. Posteriormente foi feita uma breve amostragem com 
experimentação de diferentes riscadores, tintas e suportes com várias 
cores, formatos, gramagens e texturas.
Depois de um trabalho de desenho livre onde cada um pôde mostrar 
um pouco da sua criatividade, passámos para a exploração do 
desenho segundo a forma, a textura, a cor, o contraste luz/sombra e 
a perspetiva. 
    
    



Figura 1: Desenho Livre, 2011

Desenho livre para experimentar as Técnicas de Pintura com lápis de 
cor, canetas de feltro, pastel seco, pastel de óleo, guache e ecoline foi 
uma das temáticas que muito agradou aos formandos possibilitando 
a observação de diferentes resultados.

Figura 2: Desenho de Observação com pintura a Lápis de cor, Susana Lourenço, 2011.
1
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Figura 3: Desenho de Observação com pintura a Pastel Seco, Susana 
Lourenço, 2011.

Figura 4: Desenho de Observação com pintura a Pastel de Óleo, 
Susana Lourenço, 2011.

Figura 5: Desenho de Observação com pintura a 
Carvão, Susana Lourenço, 2011.



Foram feitas experiencias de desenho de Perspetiva Livre com um e 
dois pontos de fuga, de espaços e de objetos e aplicadas noções de 
sombra sobre desenhos elaborados mediante observação direta de 
uma natureza morta.
Estudou-se o Ponto e a Linha de acordo com as suas várias 
diferenças e tipologias, observaram-se exemplos dados com obras 
de artistas plásticos conceituados como Van Gogh , Seurat , Picasso  
Vieira da Silva , Kandinsky , Fernand Léger  entre outros, e foram 
feitas composições visuais onde apenas se aplicou ou só pontos ou só 
linhas, para que as diferenças do resultado final fossem observadas 
e comparadas.

Figura 6: A Linha, 2011.                                            

2

Figura 7: O Ponto, 2011.

Definiu-se Textura e classificou-se de acordo com a 
sua tipologia táctil ou visual, e a sua origem natural 
ou artificial. Os formandos elaboraram um trabalho 
de pesquisa sobre os diferentes processos de recolha 
de texturas e criaram um mostruário com imagens 
e materiais diversos mostrando e classificando os 
mesmos.
Na introdução ao Estudo da Cor foi criado o Circulo 
Cromático partindo de amostras pintadas com tinta 
de guache, que possibilitou aos formandos não só o 
conhecimento das cores primárias, como a obtenção 
das cores secundárias e algum treino de trabalho 
de pintura, medição, desenho geométrico, recorte, 
montagem e colagem que serviu como treino para a 
execução do trabalho de maquete que tiveram de fazer 
no Projeto Final. Classificaram-se as Cores segundo 

3 4
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Cores Quentes, Cores Frias, Cores Neutras, Cores Complementares 
e conheceram-se os seus exemplos. Os formandos elaboraram 
trabalhos em grupo sobre a Simbologia das Cores classificando-as 
segundo aspetos sociais, económicos e religiosos entre outros, tendo 
para o efeito escolhido um tema específico a abordar.

Figura 8: Circulo Cromático, 2012.

Figura 9: Simbologia da Cor, “Cromoterapia”, 2013.
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Figura 10: Simbologia da Cor, “As cores na bandeira Gay”, 2013.

4.3. Introdução ao Desenho Técnico 
Neste módulo de trabalho foram transmitidos aos formandos, 
conhecimentos que lhes possibilitaram mais tarde a execução de 
um projeto. Iniciou-se pela elaboração de uma lista de materiais, 
instrumentos e condições necessárias para a correta execução 
do Desenho Técnico. Classificaram-se e experimentaram-se os 
diferentes tipos de lápis, lapiseiras com vários tipos de minas mais 
brandas e mais duras, de menor e maior espessura, canetas para 
papel vegetal com diferentes espessuras e a sua correta utilização 
nos diferentes tipos de linhas de Desenho Técnico, esquadros, réguas, 
papéis de desenho desde o esquiço ao vegetal de arquiteto com mais 
ou menos gramagem.
Depois de conhecidas as normas de Desenho Técnico como tipos 
de linha, espessuras de linha, formatos normalizados e margens 
e legendas, foram explicadas as diferentes escalas utilizadas em 

desenho técnico de equipamento e desenho técnico 
de espaços. Seguidamente iniciaram-se as Projeções 
Ortogonais onde os formandos aprenderam a fazer 
plantas, cortes e alçados inicialmente de peças 
simples para depois passarem a espaços residenciais 
ou comerciais. Nesta fase do curso foi solicitado aos 
formandos que fizessem as Projeções Ortogonais 
com a representação das diferentes vistas e cortes 
de uma peça decorativa simples à sua escolha.
Para concluir a temática do Desenho Técnico os 
formandos aprenderam como se faz uma Perspetiva 
Cavaleira, Perspetiva Dimétrica, Perspetiva Isométrica 
e Perspetiva Cónica com um ou dois pontos de fuga, 
e aplicaram os conhecimentos em exercícios práticos 
de Perspetiva de equipamentos de interiores, peças 

decorativas e espaços de intervenção. 

4.4. Introdução à Arquitetura
Definiram-se as fases da Metodologia Projetual analisando cada uma 
delas no caso especifico da remodelação de espaços e decoração 
de interiores. Definiu-se o Problema e os seus componentes, fez-se 
recolha e análise de dados, trabalhou-se a Criatividade e deu-se início 
ao projeto. 
Neste curso foram transmitidos aos formandos conhecimentos de 
Ergonomia e de Valores Antropométricos que lhes permitem projetar 
e ler espaços à medida do Homem, para isso muito contribuiu o 
aprender a consultar e ler o Manual da Arte de Projetar em Arquitetura 
de Ernst Neufert .
Consultaram-se manuais de desenho e projetos realizados 
anteriormente por outras turmas, por forma a explicar e ensinar como 
conhecer um espaço a partir de representações rigorosas de acordo 
com levantamentos e estudos de quartos, salas, casas de banho, 
cozinhas e espaços comerciais.
Dedicaram-se aulas à consulta e visionamento de catálogos, livros, 
revistas e pesquisa na Internet sobre os mais variados materiais 
de revestimento e acabamento para paredes e chão, equipamento 
para casas de banho e cozinhas, material de iluminação abordando 
as questões relacionadas com a iluminação natural e a iluminação 
artificial de acordo com as diferentes exigências dos espaços 
de habitação e dos espaços comerciais. Os aspetos acústicos e 

• Ter adesivos ou miniaturas da bandeira em estabelecimentos
comerciais, simboliza que o local é “Gay Friendly”;

• Em 2008, para comemorar os 30 anos do símbolo do movimento
gay, a companhia Absolut Vodka, resolveu lançar o modelo da
garrafa coberta pela bandeira.

“ No Mundo Absolut todos nós devemos ser o que somos.  
Deve respeitar as c ores e a  diversidade,  devemos ter 

orgulho em nós e deixarmos que as nossas c ores brilhem.  
A Absolut é c onsumida por pessoas orgulhosas pelo que 

são,  desde 1879. ”

Nina  Gillsvic k 6
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térmicos são da maior relevância para o tratamento e conceção de 
espaços confortáveis, e um conhecimento mais aprofundado destas 
temáticas foi possível com o contacto com representantes nacionais e 
estrangeiros, principalmente espanhóis, durante as visitas de estudos 
à Tecktónica. O conhecimento dos diferentes tecidos para decoração, 
as suas características e aplicações, e os diferentes tipos de papel 
de parede com as suas características à prova de fogo, reutilizáveis, 
texturados ou não e uma vasta gama de amostras para observação 
e de fotografias para visionamento de exemplos de trabalhos 
executados, sempre que a sua disponibilidade profissional o permitia, 
foi feita em sala de formação por uma profissional de decoração com 
tecidos.
A História do Mobiliário e os Estilos Decorativos foram abordados de 
uma forma muito prática e participativa por parte dos formandos com 
a elaboração de trabalhos de pesquisa sobre os temas.
Em sala de formação fez-se um trabalho, em grupos de três, onde 
se recriou um ambiente de entrevista profissional entre um casal 
e um Decorador de Interiores, possibilitando assim criar-se um 
guião de entrevista para conhecimento do perfil do cliente e das 
suas necessidades, para que o trabalho final do Decorador seja 
exatamente o pretendido pelo cliente e dentro das suas possibilidades 
económicas. Como complemento da entrevista e do trabalho final 
foram apresentados como exemplo, alguns contratos e orçamentos 
efetuados de formas diferentes mas sempre com o mesmo objetivo, 
esclarecer e satisfazer o cliente e obrigar ao cumprimento do acordado 
por ambas as partes. 
Para terminar a abordagem da Introdução à Arquitetura foi solicitado 
aos formandos que fizessem o levantamento de um espaço das suas 
casas que podia ser a sala ou um quarto e a cozinha ou a casa de 
banho, possibilitando assim uma primeira abordagem ao levantamento 
de um espaço bem conhecido pelos próprios e em que tratavam de 
um espaço mais simples e de um espaço com equipamento mais 
técnico. Depois de concluído este primeiro exercício foi-lhes pedido 
a criação e decoração de um espaço comercial mediante uma planta 
que lhes forneci de uma loja completamente livre, e onde teriam que 
definir o tipo de produto e publico alvo a que se destinava.

Figura 11: Planta espaço comercial, Sandra Silva 
Nunes , 2013.

Figura 12: Perspetiva espaço comercial, feito a 
computador, Sandra Silva Nunes, 2013.

Figura 13: Perspetiva espaço comercial, feito a 
computador, Sandra Silva Nunes, 2013.
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Nesta fase do trabalho foram facultados para consulta em sala 
de formação os mais variados livros e revistas de Decoração, e 
visionadas imagens e filmes alusivos a ambientes semelhantes aos 
espaços a projetar que promoveram a discussão sobre os ambientes 
e as soluções apresentados.
Seguiu-se o desenvolvimento do projeto, o acompanhamento do 
trabalho prático com esclarecimento de dúvidas e a sua conclusão. 

4.5. Visitas de Estudo
Tratando-se de um curso de formação não formal a funcionar em 
horário pós laboral, foi de extrema importância toda a disponibilidade 
e interesse demonstrados pelos formandos, para poder efetuar 
as visitas de estudo em horários fora do horário da formação, 
inclusivamente ao fim de semana e nem sempre em Lisboa onde 
decorria o curso.
Teve uma especial importância a visita a feiras da especialidade, a 
ateliês e sempre que possível a obras de Decoração de Interiores 
em curso, assim como a deslocação aos espaços que depois foram 
trabalhados como projeto final, com o propósito de ser feito todo o 
levantamento do espaço quer métrico quer fotográfico.
As feiras visitadas foram a Tektónica na FIL, a EXPOCASA no 
EXPOSALÃO da Batalha, a Intercasa na FIL e a Casa Decor. Nestas 
visitas os formandos tiveram a possibilidade de contactar com 
materiais de construção aplicados em interiores e exteriores, de 
observar o que de mais recente se podia encontrar no mercado e 
formas de aplicar, de contactar diretamente com representantes 
e vendedores por forma a conhecer melhor as características dos 
materiais que mais lhes agradavam, conhecer marcas e fabricantes, 
ver quais as tendências mais atuais e fazer recolha de informação com 
catálogos e amostras. As visitas de estudo possibilitaram também aos 
formandos uma breve seleção dos materiais que depois iriam propor 
para a realização do Projeto Final de Curso.
Foi possibilitada a visita a um Ateliê de uma associação de artistas 
plásticos na Amadora, onde foi possível admirar trabalhos feitos 
em vários materiais quer de pintura quer de suporte e aplicando 
as mais variadíssimas técnicas de pintura e modelação. Visitas ao 
Museu do Design e da Moda, MUDE foram de extrema importância 
pois possibilitaram a aquisição de conhecimentos observando de 
perto as peças que estavam em exposição, podendo assim analisar 
os materiais, as texturas, a forma, a cor e a sua função. De grande 
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4.6. Decoração e Prática Projetual
Nesta fase do trabalho foi realizado o Projeto Final 
que se iniciou com o levantamento do espaço a 
trabalhar, sendo que ao longo dos vários cursos foram 
apresentadas diferentes propostas que abrangeram 
apartamentos e espaços comerciais. Para o efeito 
as turmas tiveram sempre possibilidade de visitar 
os locais e fazerem o levantamento do espaço 
recorrendo a medições, fotografias, apontamentos 
vários e esboços.

Figura 16: Levantamento do espaço.T2 Montijo 2013.                                                         

Figura 17: Levantamento do espaço.T2 Montijo 2013.                                                         

Figura 18: Levantamento do espaço.T2 Montijo 2013.                           

Figura 19: Levantamento do espaço.T2 Montijo 2013.                                      

importância foram também as visitas à Feira de Arte Contemporânea 
de Lisboa onde os formandos puderam admirar o que de mais recente 
se faz a nível nacional e internacional nas Artes Plásticas. 

Figura 14: Visita à Tektónica , 2011.                    

Figura 15: Visita à Tektónica, 2011.                     
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Figura 20: Levantamento do espaço. T1 S.Marcos, 2012.                                                    
                                 

Figura 21: Levantamento do espaço. T1 S.Marcos, 2012.         

Figura 22: Levantamento do espaço. T1 S.Marcos, 2012.      

Figura 23 Levantamento do espaço. T1 S.Marcos, 
2012.      

Depois do levantamento do espaço seguiu-se todo 
o trabalho de Desenho Técnico que compreendia 
uma planta do espaço total à escala 1:50 e cortes 
com as respetivas vistas. Seguidamente foram feitas 
as plantas à escala 1:20 dos espaços a trabalhar 
propondo já alterações.

Figura 24: Planta T2 Montijo, Sandra Silva Nunes, 
2013.

Figura 25: Planta T2 Montijo, Sandra Silva Nunes, 2013.

Com esta fase do trabalho já em curso foram sendo feitas pesquisas 
em livros, catálogos, sites e revistas da especialidade para permitir 
aos formandos proporem exemplos de Decoração.
Logo que definido o Conceito de cada projeto e se definiu a proposta 
de Decoração a apresentar, passou-se à execução de todos os 
esboços que posteriormente ajudaram na execução de todo o trabalho 
de Desenho Técnico, que incluiu as plantas do espaço alterado e 
as plantas já com a proposta de Decoração. Fizeram-se os cortes 
necessários e apresentaram-se as respetivas vistas. Terminou-se 
esta fase do trabalho com desenhos de Perspetiva com um ou dois 
pontos de fuga e desenhos de Pormenor. 

Figura 26: Perspetiva Hall, feito a computador, Sandra Silva Nunes, 
2013.
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Figura 29: Perspetiva Sala, feito a computador, Sandra 
Silva Nunes, 2013.

Figura 30: Perspetiva Quarto casal, feito a computador, 
Sandra Silva Nunes, 2013.

Figura 31: Perspetiva Quarto jovem, feito a computador, Sandra Silva 
Nunes, 2013.  

Figura 32: Perspetiva WC, pintado a lápis de cor, Ana Carolina, 2010.                    

Figura 27: Perspetiva WC, feito a computador, Sandra Silva Nunes, 
2013.

Figura 28: Perspetiva Cozinha, feito a computador, Sandra Silva 
Nunes, 2013.



Figura 20: Levantamento do espaço. T1 S.Marcos, 2012.                                                    
                                 

Figura 33: Perspetiva Gabinete Estética, pintado a lápis de cor, Ana 
Carolina, 2010.    

Figura 22: Levantamento do espaço. T1 S.Marcos, 2012.      

Figura 34: Perspetiva Cozinha, pintado a lápis de cor e caneta, Susana 
Lourenço, 2012.

Figura 35: Perspetiva Cozinha, pintado a lápis de cor 
e caneta, Susana Lourenço, 2012.   

Figura 24: Planta T2 Montijo, Sandra Silva Nunes, 
2013.

Figura 36: Perspetiva Quarto, pintado a lápis de cor e 
caneta, Susana Lourenço, 2012.

Figura 37: Perspetiva Quarto, pintado a lápis de cor e caneta, Susana 
Lourenço, 2012.

Durante os cursos que lecionei tive a possibilidade de propor às 
turmas, espaços bem diferentes e em cada curso permiti aos 
formandos que definissem o espaço a trabalhar selecionando entre 
um espaço comercial ou um espaço de habitação.
Na primeira turma foi dada a possibilidade de trabalharem um grande 
espaço de uma garagem e havendo duas possibilidades de trabalho, 
a turma optou por trabalhar o espaço por forma a ser criado um local 
para atividades com crianças. Depois de discutidos e definidos os 
conceitos de cada formando, foram apresentadas propostas muito 
diferentes, desde um espaço para festas infantis, um infantário e 
um espaço de ATL . Nas turmas seguintes optaram por trabalhar 
um apartamento T1  ou T2 , em ambas as situações os formandos 
apresentaram soluções bastante criativas, diferentes, apelativas e 
que iam ao encontro do perfil do cliente. O mais gratificante para os 
formandos foi o facto de ser possível trabalharem sobre um espaço 
que efetivamente existia e não só sobre uma planta de um espaço 
que lhes seria facultada, bem como o contacto com os donos dos 
apartamentos o que lhes permitiu simular todo o trabalho de entrevista 
ao cliente por forma a facilitar a definição do conceito a aplicar no 
projeto, mediante um estudo prévio dos gostos e perfil do cliente.

11
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Figura 38: Cartaz Projeto Final T1 S.Marcos, recorte e 
colagem, Susana Lourenço, 2012.

Figura 39: Cartaz Projeto T3 Moita, recorte e colagem, 
Ana Carolina, 2010.

Figura 40: Maquete Projeto Final T2 Montijo, Sandra Silva Nunes, 
2013.

Concluídos os desenhos técnicos gerais e de pormenor passou-se 
para as perspetivas que puderam ser apresentadas à mão livre ou 
em desenhos efetuados em computador utilizando para o efeito os 
programas SKETCHUP, ACAD, ARCHICAD E ARTLANTIS, uma vez que 
alguns dos formandos já sabiam trabalhar com esses programas.
Prosseguiram-se os trabalhos com a apresentação de imagens 
com exemplos de trabalhos já realizados em cartaz e maquete e de 
materiais e técnicas para execução dos mesmos.
Cada projeto foi acompanhado de um cartaz de apresentação final 
com exemplos dos materiais selecionados e sempre que possível 
fotografias dos equipamentos propostos e de uma maquete, que para 
os apartamentos foi à escala 1:20 e para a garagem por se tratar de 
espaço maior foi apresentada à escala 1:50.

4.7. Apresentação do Projeto Final
No fim do curso os formandos foram avaliados com a apresentação 
do Portefólio e com um Trabalho Final que consistia num projeto de 
Decoração de Interiores de um espaço de habitação. Foi apresentado 
em Cartaz com todo o desenvolvimento do Projeto desde o Desenho 
Técnico, amostras de materiais selecionados, perspetivas finais e 
uma maquete. A apresentação e defesa do projeto foi feita oralmente 
com ou sem apoio de PowerPoint e sempre gravada em filme para 
que depois de avaliado o Projeto, pudesse ser feito o visionamento 
possibilitando ao formando a correção da sua própria postura e forma 
de apresentação do trabalho com vista a melhorar uma apresentação 
aos seus futuros clientes.
Para a aprovação final no curso os formandos foram avaliados numa 
escala de 0 valores a 20 valores, sendo que para o efeito contavam 
os seguintes parâmetros: aquisição e aplicação de conhecimentos, 
portefólio com todos os trabalhos efetuados ao longo do curso, 
projeto final, maquete, postura em sala de aula e visitas de estudo, 
assiduidade e relacionamento interpessoal.
No fim de um dos cursos a Direção disponibilizou um espaço onde 
se realizou uma Exposição com uma mostra de todos os tipos de 
trabalhos que os formandos executaram bem como a apresentação 
dos trabalhos finais. 



Figura 41: Maquetes Projeto Final T1 S.Marcos, Maria Canaveira , Rita 
Sousa , 2012.

Figura 42: Maquete Projeto Final Espaço ATL, Ana Carolina, 2010.

Figura 24: Planta T2 Montijo, Sandra Silva Nunes, 
2013.

Figura 36: Perspetiva Quarto, pintado a lápis de cor e 
caneta, Susana Lourenço, 2012.

Figura 44: Pormenor da Maquete Projeto Final, Teatro 
Bar, Ana Carolina, 2010.

Figura 45: Pormenor da Maquete Projeto Final, Teatro Bar, Ana 
Carolina, 2010.

Figura 46: Pormenor da Maquete Projeto Final, Sala de Música, Ana 
Carolina, 2010.
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Figura 49: Maquete Projeto Final Festas Infantis, Sala 
Espera pais Joana Matias , 2010.          

Figura 50: Pormenor da Maquete Projeto Final, Joana 
Matias, 2010. 

Figura 51: Maquete Projeto Final T1 S.Marcos, Sala, Isabel Rodrigo, 
2012.

Figura 47: Pormenor da Maquete Projeto Final, Sala de Pintura, Ana 
Carolina, 2010. 

Figura 48: Maquete Projeto Final Espaço Lúdico Avós e Netos, 
Margarida Andrade  2010.
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Figura 52: Maquete Projeto Final T1 Montijo, WC, Turma 2, 2012.

Figura 53: Pormenor Maquete Projeto Final T1 S.Marcos, Quarto, 
Susana Lourenço, 2012.

Figura 54: Pormenor Maquete Projeto Final T1 
S.Marcos, Quarto, Susana Lourenço, 2012.

Figura 55: Maquete Projeto Final T1 S.Marcos, Sala e 
Cozinha, Lígia Rebocho , 2012.

Figura 56: Pormenor Maquete Projeto Final T1 S.Marcos, Sala, 2012.

4.8. Conclusão
Como formadora concluí que, e de acordo com a avaliação feita 
pelos formandos das várias turmas, o curso está bem estruturado 
e todos os conteúdos programáticos abordados foram muito uteis e 
interessantes para a formação teórica e técnica de um Decorador de 
Interiores. No entanto saliento a opinião de um grupo muito pequeno 
de formandos de uma turma, que na avaliação final da formação, 
sugeriu que deveriam ser abordadas temáticas mais específicas e 
direcionadas para a composição de uma Decoração de acordo com 
os diferentes estilos, o que fica bem e o que não fica. Questões como 
esta poderão ser sempre trabalhadas com o visionamento e consulta 
de revistas, livros e sites de Decoração, o que no caso de formandos 
que trabalhavam e com aulas de apenas 2 horas de duração, se 
tornou por vezes mais difícil, já nas turmas de aulas de 4 horas não 
surgiu essa questão porque o tempo em sala de formação foi mais 
rentabilizado.
Concluí também que a duração do curso deveria ser maior para 
possibilitar um módulo de introdução ao desenho por computador, 
uma vez que nem todos os formandos tinham conhecimentos nessa 
área e muitos mostraram vontade em aprender a trabalhar com essas 
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ferramentas.
Da análise dos pequenos questionários que coloquei sempre no 
inicio e no fim dos cursos por forma a compreender o que motivou 
os formandos a fazer um curso de Decoração de Interiores, como 
classificavam a formação e no caso dos que desistiram, porque o 
faziam, concluí que na grande maioria esperavam encontrar um 
curso muito mais teórico, onde lhes seriam transmitidas sugestões 
de Decoração atendendo muito mais e simplesmente ao aspeto 
visual, e não um curso tão técnico onde efetivamente a parte técnica 
é importantíssima e de grande relevo bem como toda a questão da 
funcionalidade do espaço. No final destes cursos todos os formandos 
adquiriram conhecimentos teórico práticos que lhes permitem elaborar 
todo um projeto de Decoração de Interiores desde a entrevista ao 
cliente, até à entrega final do projeto e acompanhamento de obra. 
As avaliações finais foram sempre muito boas tendo havido algumas 
situações de 20 valores.
Dado tratar-se de cursos em horário pós laboral a maior dificuldade 
foi em conseguir marcar com as turmas, as visitas de estudo e as 
deslocações para os levantamentos dos espaços a trabalhar, no 
entanto e como já referi anteriormente, saliento o esforço e o bom 
trabalho em equipa por parte dos formandos o que permitiu a 
possibilidade de tudo ter sido feito.
Como formadora cuja formação inicial é o Design de Interiores, foi 
muito gratificante ter leccionado nestes cursos e poder observar e 
analisar como pessoas de áreas diferentes, quer profissionalmente 
quer de formação académica, se posicionavam perante os desafios 
colocados e que tipos de respostas trabalhavam e apresentavam. O 
facto de que para uma mesma questão, um mesmo problema, poder 
obter tantas respostas diferentes quanto o número de formandos em 
sala, e todas corretas, foi e é o mais gratificante desta experiência. 
Saliento também a grande partilha de ideias entre todos, formandos e 
formadora, a discussão de conceitos e ideias e por fim a apresentação 
e justificação dos trabalhos finais, partindo sempre todos do mesmo 
problema e concluídos todos sempre com soluções tão diferentes.

  Susana Lourenço, aluna Turma 2, 2011/2012.
  Vincent Van Gogh nasceu na Holanda em 1853 e 
morreu em 1890 em França, pintor pós-impressionista 
que apenas vendeu um quadro durante a sua vida e 
teve o reconhecimento já depois da sua morte.
  Georges Seurat nasceu em França em 1859 e 
morreu em 1891, pintor pós-impressionista e pioneiro 
do movimento pontilhista. 
  Pablo Picasso nasceu em Espanha em 1881 e 
morreu em 1973 em França, foi um dos maiores e 
mais influentes artistas plásticos do séc.XX e um dos 
fundadores do cubismo.
  Maria Helena Vieira da Silva, pintora portuguesa 
nasceu em Portugal em 1908 e morreu em França 
em 1992 onde viveu e casou com o também pintor 
húngaro Árpád Szene.
  Wassily Kandinsky era um pintor russo nascido 
em 1866 e que morreu em 1944 em França, foi 
professor na escola de vanguarda de Design, Artes 
Plástica e Arquitetura, Bauhaus e foi responsável pela 
introdução do abstracionismo nas Artes Visuais.
  Fernand Léger nasceu em França em 1881 e 
morreu em 1955 em França, estudou Arquitetura 
mas distinguiu-se como pintor e desenhador cubista.
  Ernst Neufert foi um conceituado arquiteto e 
professor alemão, assistente de Walter Gropius e 
autor do manual Arte de Projetar em Arquitetura.
  Sandra Silva Nunes, aluna Turma 4, 2012/2013.
   Tektónica, Feira/Exposição de materiais de 
construção, equipamentos e máquinas exclusivamente 
para profissionais.
  Atividades de Tempos Livres.
  Apartamento de uma sala e um quarto.
  Apartamento de uma sala e dois quartos.
  Maria Canaveira, aluna Turma 3, 2012.
  Rita Sousa, aluna Turma 3, 2012.
  Margarida Andrade, aluna Turma 1, 2009/2010.
  Joana Matias, aluna Turma 1, 2009/2010.
  Lígia Rebocho, aluna Turma 3, 2012.
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COMPARANGOLEIROS 
Teresa Torres de Eça

Terminados os nossos trabalhos, era tempo de apresentá-los à escola... Juntámos a pintura, a dança e a 
música… e as nossas pinturas tornaram-se arte em movimento.
(Professora Felizbela) 

O projeto comparangoleiros foi coordenado pela APECV e consistiu na criação de uma rede de 
alunos, professores e artistas que realizaram performances com tecidos pintados designados por 
‘parangolés’, nome dado pelo artista Brasileiro Helio Oiticica a uma das suas series de performances. 
Entre Setembro de 2011 e Agosto de 2012 diversas performances com parangolés ocorreram 
em escolas de Timor Leste; Portugal, Letónia e Brasil. Parangolés foram criados em experiências 
de aprendizagem multicultural, viajaram entre países e foram vestidos e dançados por alunos de 
outras escolas noutros países.  As finalidades do projeto visaram a educação intercultural através 
de atividades pedagógicas interdisciplinares. Pretendeu-se desenvolver competências artísticas, dar 
a conhecer as obras de artistas plásticos contemporâneos e valorizar a interculturalidade. Foram  
também objetivos deste projeto promover o gosto pela arte como forma de intervenção, intervir 
na comunidade e possibilitar aos alunos a experiência de organizar, coordenar e implementar um 
projeto artístico.  

No dia 20 de Fevereiro de 2012 no Centro Cultural e Belém alunos de duas escolas de Portugal (EB 
2,3 de Peniche e Virgílio Ferreira em Lisboa) atuavam  com uma coreografia preparada por  Marcos 
Pinheiro com parangolés criados por eles e por alunos da Letónia, fazendo uma ciranda para a 
abertura do seminário ‘Construir Pontes entre Escolas e Museus’. O que eles fizeram foi mostrar 

como pontes se constroem a partir do projeto artístico. No dia 23 de Março de 2012, alunos da 
escola Preste Maia em S. Paulo (Brasil) e alunos da Escola Alves  Martins em Viseu (Portugal) 
comunicavam por videoconferência, receosos neste primeiro contacto, mas conscientes de que 
tinham trabalhado juntos um tema comum. E esse trabalho artístico que os ligava criou um 
primeiro nível e relacionamento intercultural. 

O Projeto
O Projeto iniciou-se em 2010-2011 com os professores Ariclaudio Francisco Santos, Dace 
Paeglite e Teresa Eça que tiveram a ideia de partilhar um tema de trabalho com escolas no 
Brasil (Escola Preste Maia em S. Paulo); Letónia (Escola Pardaugavas de Riga) e Portugal (Escola 
Secundária Alves Martins em Viseu e Jardim Escola de Torredeita). Delinearam um programa,  
ao qual se juntou mais tarde a professora Tânia Sardinha (Escola EB 23 de Mira, Centro infantil 
de Azurva), baseado na apreciação de obras de  artistas dos três países. Os alunos partiram de 
obras de Helio Oiticica; Boriss Berzins; Ângelo de Sousa e de outros artistas dos respectivos 
países para executarem uma pintura sobre tecido, a que chamaram parangolé ou pintura de 
dançar inspirando-se na performance de Helio Oiticica intitulada ‘Parangolés’. As pinturas foram 
partilhadas e os alunos dos diferentes países habitaram os parangolés dos outros fazendo 
performances públicas. Os professores Ariclaudio Francisco Santos de S. Paulo e a professora 
Dace Paeglite de Riga apresentaram os primeiros resultados do projeto no congresso da 
Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual em Bragança que se realizou  
em Maio de 2011. Ariclaudio e Dace  visitaram também a Escola Secundária Alves Martins em 
Viseu, conversando com os alunos portugueses  sobre os seus países e  os seus alunos. Depois 
da visita uma aluna de Viseu criou um grupo na  rede social da Internet Facebook intitulado 
‘Comparangoleiros’, para poderem partilhar as fotos do projeto com professores e alunos. Essa 
rede ainda hoje existe.
No ano seguinte a rede alargou-se em Portugal a Isabel Trindade (ESVF, Lisboa); Maria João 
Machado (Jardim de Infância Mestre Arnaldo Louro de Almeida); Ana Maria Garcia (ESGF, 
Lisboa); Fernanda Santos (Escola Jasmim e Escola EB1 de Avintes); Cristina Henriques 
(Peniche); Felizbela Barbosa (Escola Portuguesa em Timor); Marcos Pinheiro (artista da área 
da dança  trabalhando com as professoras de artes visuais envolvidas no Projecto). No Brasil 
entraram para além de  Ariclaudio Francisco Silva (EFM Preste Maia - S.Paulo); Rose Mary 
Aguiar Borges (Escola de Artes de Nova Friburgo); Fernanda Maria Macahiba Massagardi (S. 
EMEF Geny Rodrigues; CEMEFEJA Paulo Freire. Paulo em Campinas S. Psaulo); Tiago Ortaet 
(Escola Municipal de Ensino Fundamental Frei António de Santana Galvão S. Paulo) Carla e Maria 
Lúcia Strappazzon (Centro Municipal de Educação de Trabalhadores (CMET) Paulo Freire -Porto 
Alegre). E da Letónia participaram os professores Dace Paeglite; Agnese Stage; Dace Mundane; 
Laine Kainaize, Laima Akmentina, Aleksejs Baranovs, Ingrida Stepule. Em Riga, em Novembro 
de 2012 a professora Dace Paeglite organizou a primeira exposição pública do projeto  que foi 
visitada pelo Sr. Embaixador de Portugal e várias individualidades do mundo da cultura e da arte 
da Letónia. 
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As Abordagens (excertos da comunicação entre professores)  
O projecto do parangolés desenvolvido com alunos do 11.º ano de artes da Escola Secundária de 
Vergílio Ferreira, teve como tema a obra do artista plástico português José de Guimarães. Existe na 
zona da escola arte urbana deste artista - metro de Carnide. Os alunos desenvolveram o trabalho em 
três fases. Uma primeira etapa foi um trabalho de investigação com um esboço de ideias realizado 
individualmente. Segunda fase e terceira foi desenvolvido em grupo de pares, primeiro na criação/
conceção do parangolé a partir dos estudos individuais com construção de uma maqueta na 
concretização do pano pintado utilizando lençóis velhos para no final ganharem vida com o movimento 
e música numa performance no museu Berardo e outra na escola na semana cultural. O projeto 
desenvolvido nas aulas de Desenho no espaço de aula durante o mês de janeiro. Durante este período 
houve convívio e partilha com alunos do jardim de infância que estavam também no projeto dos 
comparangoleiros. Uma ída dos nossos alunos ao jardim de infância, onde os mais velhos ajudaram 
a concretizar os projetos desses pequenos comparangoleiros manipulando a pistola de cola sempre 
sobre as ordens desses grandes artistas. Mais tarde alguns foram conhecer a “escola dos grandes” 
dançaram a ciranda sobre a orientação do professor de dança do conservatório Marcos Pinheiro 
(Isabel Trindade, 1 de Abril de 2011)

Quanto aos alunos, viram-se perante uma proposta muito nova e diferente das que estão habituados, o 
que inicialmente os deixou um pouco inibidos e sem saber muito bem o que fazer. Confesso que para 
alguns foi inclusivamente difícil de levar este trabalho a sério num primeiro momento. No entanto, com 
o desenrolar da atividade as suas posturas foram-se modificando e tornando cada vez mais entusiastas. 
Os parangolés reflectem os alunos, as suas personalidades, os seus gostos, as suas preferências, 
refletem quem e como são. A dada altura ponderei interligar a obra de um outro artista com a feitura 
dos parangolés (como alias, alguns colegas fizeram), mas isso desvirtuar o que eu pretendia que era 
olhar os parangolés e conseguir ver um pouco dos seus autores (Cristina Henriques, 4-4-2012)



Iniciei o projeto com uma breve exposição sobre o artista e a sua obra, após a qual os alunos fizeram 
as suas pesquisas. Sendo a obra de Hélio Oiticica, e alguns contexto nela inerentes um pouco difíceis de 
interiorizar por alunos desta faixa etária, orientei muitas das pesquisas feitas apenas para os parangolés. 
Para este projeto, além de Hélio Oiticica foram abordados ainda um pouco dos trabalhos de Mondrian, 
Picasso e Calder (artistas que influenciavam a obra do artista). Abordei ainda (vagamente) a obra de Cildo 
Meirelles, a quem gostaria de dedicar um trabalho/ projeto futuro. Posteriormente, os alunos desenharam o 
projeto do “seu” parangolé podendo escolher qualquer uma técnica para nele aplicar. O resultado foi uma 
avalanche de trabalho (!!!!) diversificado, o que me dificultou um pouco todo o projeto com alunos a coser, 
alunos a pintar, alunos a colar... tudo em simultâneo  (Cristina Henriques, 4-4-2012) 

Me apropriei da máxima que envolve a produção do Oiticica, o que está a margem da sociedade é 
potencialmente elemento estético para a criação. Outra vertente importante é a performance como ponto 
de partida para a pintura, escultura e rito ( Tiago Ortaet , 9 de Março de 2012). 
Tenho achado entusiasmante, dinâmico e envolvente. Penso que já está na hora de expandir essas relações 
dentro da escola, por isso levei a iniciativa também para uma turma de Ensino Médio que começará essa 
semana a produzir . Os estudantes ficam muito empolgados ao saberem que outros jovens terão acesso 
ao que eles estão a criar e do mesmo modo, ficam lisonjeados de enviar suas criações... (Tiago Ortaet, 
12 de Março de 2012). 

Fundamentei o inicio deste projeto no trabalho artístico do  Oiticica, focando esta aprendizagem na 
abrangência do seu processo criativo,... a envolvência, o alcance,o contexto, a técnica, a estética,...
Após isto e porque tivemos um projeto no inicio do ano relacionado com os diários gráficos, foi  feita a 
intervenção, no suporte parangolés, através da obra de Júlio Resende e das suas “viagens”. Enquadrando 
assim o Oiticica, os Diários Gráficos e a Obra de Resende... focando mais atenção em todas as obras/
registos relacionados com as “viagens” (Fernanda Santos, 1 de Abril de 2012) . 

É realmente estimulante o grupo estar a criar para partilhar! A obra MOVE-se, e isso é uma delicia para 
a realização destes pequenos grandes artistas. Eles sentem-se que seu trabalho é válido,...passam a 
ver a atividade plástica mais atraente, pois é motora de abordagens bem positivas em todos os aspetos, 
humanos, plásticos, estéticos,...
...os  alunos/as  Sentem que conseguiram fazer algo plasticamente bem abrangente e lúdico. Apreenderam 
diversos conceitos e conheceram diversos artistas de uma maneira bem estimulante.  (Fernanda Santos, 
1 de Abril de 2012).  

Estou a adorar este desafio. Realmente um projeto muito bom para estimular olhares diferentes, bem mais 
recheados, para intervenções artísticas. Novas abordagens, bem mais elásticas e abrangentes. São projetos 
que promovem olhares mais completos para a arte e para o mundo, promovem a grande versatilidade 
plástica...e fomentam a proximidade de culturas de meios e grupos... (Fernanda Santos, 4 de Abril de 
2012)

Trabalho com eles a criatividade e o espírito crítico; o experimentar fazendo, a reflexão sobre as 
imagens a partir de conversas em grupo na escola ou durante vistas a museus. Vou inserindo os 
conteúdos teóricos à medida que precisamos deles  (Teresa, 30 de Março de 2012)  

Procurando juntos estratégias de arte educação Interculturais e 
multimodais 
Porque o parangolé faz a viagem que liga os continentes, a viagem que  os alunos sonham fazer um 
dia. Essa viagem concretizada assim dá esperança a cada um, é mais do que um objecto artístico um 
símbolo da possibilidade de partilhas futuras (Ari). 

Sem performance, o projeto seria reduzido a um mero trabalho escolar. A Performance traz o 
projeto à comunidade, o aluno interage com os outros membros da sua comunidade envergando 
o parangolé do outro, nesse ritual ele transforma-se no outro e expõe-se como outro perante o 
olhar  dos seus pares.  A Performance traz também a dimensão ancestral das artes como rituais 
de alteridade, iniciações ou ritos de passagem celebrados através do movimento do corpo, 
da música e do desenho ou da pintura. Esta abordagem traz-nos uma visão multimodal da 
arte educação, indisciplinada porque apesar de conjurar formas de várias disciplinas artísticas, 
não se enquadra em disciplinas. O projeto rompe barreiras disciplinares e barreiras entre 
níveis escolares. Cria um espaço inter; um espaço de fronteira e hibridez que poderá ser de 
aprendizagem do outro e  de si próprio. 
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Mas o que os jovens e as crianças aprenderam? Em todos os grupos  se partiu do estudo de 
artistas, Helio Oiticica; artistas locais e artistas de uma história de arte globalizante. Mas o que estes 
alunos aprenderam através dos poemas de Ruy Cinatti; das obras de José de Guimarães; de Graça 
Morais; de Cildo Meirelles, de Nuno Ramos, de Júlio Resende; dos trajes tradicionais portugueses; 
dos padrões decorativos de trajes tradicionais letões; dos coloridos padrões de Timor Lorosai? 
Que imaginário se construiu? Será que estas imagens, estes artefactos culturais construíram uma 
possível história da arte, onde também entrou a cultura juvenil globalizante e local presente em 
algumas obras  dos alunos? 

Primeiramente estudamos Helio Oiticica e os parangolés criados por ele. Depois passamos a estudar alguns 
artistas brasileiros e também coletei alguns símbolos que fazem parte da vida dos alunos - muitos deles 
gostam de pichação e grafitti e vejo nesse gosto uma maneira de transpor para as aulas de arte aquilo que 
já trazem como bagagem artística (Fernanda Massagardi, 11 de Março de 2012).

Acho que o projeto está crescendo muito depressa e isso é maravilhoso. Os alunos sentem mais disposição 
e interesse para criar quando tem um objetivo - a troca de trabalhos. Muitos perguntam se não vão achar 
o trabalho deles feio, mas no decorrer da criação percebo que sentem orgulho do que fazem. Também 
passam a interessar-se mais pela arte contemporânea, que para eles não parece arte, no começo da 
proposta. Os alunos têm demonstrado mais interesse em criar. Também ficam curiosos sobre os artistas 
estudados pelos colegas de outros países. Nesse sentido, precisaríamos estar mais a par do nome desses 
artistas para que pudéssemos também fazer uma pesquisa local. Para eles, parece quase impossível crer 
que o trabalho vai para o outro lado do Atlântico e vai ser recebido com respeito pelos colegas. Creio que 
têm desenvolvido mais a percepção para observar as obras dos colegas. Muitas vezes, olham no facebook 
alguns trabalhos e acham lindos e perguntam de onde saiu aquele desenho. Eles acham que esse projeto 
é muito importante. Sentem-se, como outro dia uma rapaz me disse, artistas de verdade (Fernanda 
Massagardi, 11 de Março de 2012).

Como caminhamos?
 - Pesquisa sobre artistas, patrimónios locais; 
 - Projeto: Desenho, pintura, costura, colagem, 
 - envolvendo outros professores, famílias; comunidades
 - usando artes plásticas e outras formas;  dança, música, performance,
 - usando plataformas de comunicação na Internet (facebook; skype) para trocar 
imagens sobre o trabalho em processo  e sistemas de correio  tradicionais (parangolés, prendas 
entre alunos) 
 - em espaços escolares e não escolares 

Para construirmos uma nova abordagem
 - Estratégia: Reforçar a   aula como ritual /performance  
 - Comunicar: utilizar meios de comunicação  com várias tecnologias ( desde a carta, 
pacote postal ao blogue, rede social, wiki e videoconferência) 
 - Infectar/Sair da Escola: Levar os alunos a apropriar-se de espaços públicos : por 
exemplo fazendo performances em museus ou na rua 
 - Alargar: reforçar outros modos de sentir e de se conhecer  (dança, música , artes 
plásticas, poesia, drama) 
 - Permeabilizar: articular vários níveis de ensino, grandes e pequenos trabalhando 
juntos
 - Contaminar/Sair da Escola: articular com outros espaços  comunitários ( lares de 
idosos; associações  de solidariedade social, etc.) 
 - Impregnar:  envolver mais as famílias e as comunidades- sair dos espaços fechados 
da escola 
 - O conceito de ‘oferta ‘, generosidade de quem oferece e de quem aceita



As culturas e as artes são híbridas e, mesmo apesar dos esforços das instituições de poder e das 
elites intelectuais para manter distâncias, a capilaridade é constante. Vivemos espaços de entropia 
onde o imprevisível e o surpreendente acontecem. Espaços de comércio e espaços de partilha.  Os 
museus e as galerias deixaram de ser os indicadores dos lugares da arte, a experiência artística 
acontece em qualquer lugar. Rejeitamos os princípios universalistas das perguntas modernistas do 
tipo ‘O que é a arte?. E duvidamos do significado vazio da pergunta ‘Quando é arte’ ? 
Experimentamos a arte mais variadas circunstâncias, sendo uma delas a educação. 

  

A experiência artística  deixou de se poder definir por conceitos elitistas de apreciação ou fruição,   
passamos a acreditar que seria uma vivência relacional ativa. Onde vários intervenientes partilham  
um fenómeno visual, a partir de diferentes  interpretações influenciadas por histórias de vida 
particulares.
Reconhecemos a importância da educação para a compreensão da cultura visual, e acreditamos 
que como educadores deveremos ajudar os estudantes a desenvolver a literacia multi-mediática. 
Mas queremos ir mais além, mais além das nossas histórias de vida, mais além dos nossos 
pressupostos ocidentais  que tendem a separar as várias áreas das artes e entrar no mundo multi 
mediático onde  as pessoas vivem processos imersivos através do som, da imagem e do corpo. 
Gostaríamos de habitar esses espaços, que os mecanismos educacionais tendem a desagregar. Nos 
interstícios  encontramos um processo artístico sem idade, ou com a idade da humanidade, onde a 
arte e a educação de mesclam.  Pela performance  celebramos  processos de aprendizagem grupal.   
Envolvemos-nos totalmente, com o compromisso do nosso corpo que se expõe como elemento de 
um grupo numa comunhão sem retorno. Para nós trabalhar em arte educação, qualquer que seja 
o grau de ensino implica corporizar a aprendizagem num ritual de grupo, tal como numa dança 
circular. 

A performance artística como pedagogia representa um espaço criativo e intelectual através do 
qual os estudantes podem aprender a expor, examinar, e criticar paradigmas culturais a partir 
das suas diferentes perspetivas vivenciais. ‘A conjunção de conteúdos académicos “públicos” 
com os conteúdos “privados” dos estudantes, que ocorre através da incorporação do discurso e 
da prática da performance artística, transforma a sala de aulas num espaço contencioso onde 
discursos hegemónicos   podem ser desafiados a partir das perspetivas das memórias pessoais 
dos estudantes e das suas histórias pessoais.

Projeto Comparangoleiros: Escola  Ruy Cinnatti, Timor Lorosai

Com o grupo Comparangoleiros partimos da ideia da performance ‘Parangolés’ de Helio 
Oiticica  para um trabalho com alunos sobre arte contemporânea.  Acabamos por criar uma 
rede enorme de alunos e professores que vestiram a pele da mudança. Sentiram o poder do 
parangolé, como ferramenta performática, capaz de criar relações afetivas com os outros, de 
provocar situações de diálogo tanto nos professores como nos alunos. Nestes projetos, ao  
arriscar trabalhar nas margens, entre os lugares da cidadania, da história, da geografia, do 
ambiente, das artes visuais, das artes performáticas corremos riscos de perder o rigor e o 
controle. Os conhecimentos específicos das disciplinas só são convocados caso necessário. 
No entanto tal risco é compensador pelos ganhos no crescimento da pessoa.  E, não será o 
conhecimento necessário o mais útil? O professor não é o único detentor do conhecimento.   
Mas o conhecimento não é  propriedade de ninguém, é algo que se vai construindo em conjunto.  
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Ao vestir, cantar e dançar o parangolé com alunos e professores sentimos-nos portadores de 
uma filosofia educativa. A hibridez das artes no ato performático abriu horizontes ilimitados a 
uma nova maneira de ser professor e de ser aluno. Fez-nos sentir parte de um ritual de alegria 
e de colaboração, ritual completamente diferente dos rituais competitivo/punitivo que as escolas 
favorecem. Compreendemos-nos como professores, com as nossas histórias, os nossos receios, 
e as nossas limitações. Refletimos diariamente as nossas escolhas. O parangolé é a metáfora 
dessa reflexão, no parangolé pintamos, colamos, desenhamos as nossas memórias e com elas 
construímos memórias de eventos coletivos. Incorporamos  sonhos, sentimentos, afetos e ações. 
Partimos da história de cada um, ouvindo os estudantes e fazemos com eles mapas  de si e 
dos outros, envolvemos-los em procuras com questões difíceis, temas problemáticos trazidos 
por eles ou por nós, subimos o nível sempre que possível para ajudar o grupo a sair do conforto 
dos estereótipos e das respostas prontas. As artes visuais compreendidas como um processo 
de crescimento e aprendizagem ao longo da vida podem ser um meio para promover valores e 
atitudes de respeito para com o outro e o conhecimento de nós próprios e da comunidade onde 
nos inserimos. O entendimento da alteridade, ou da outridade, começa pelo entendimento do eu, 
da comunidade onde nos inserimos e das suas culturas. Passa pela  curiosidade sobre o outro, 
suas comunidades e culturas e constrói-se na procura de conhecimento. Sem conhecimento não 
existe diálogo possível, e sem diálogo não existe comunicação ou troca cultural. Da comunicação 
nascem as relações. Através das artes podemos criar meios de comunicação únicos onde se 
podem fortalecer laços de confiança entre indivíduos de comunidades com diferentes culturas.



ArtSci: Projectos Interdisciplinares 
Teresa Eça

Rui Januário
Mafalda Pécurto

 Helena Deus
  Isabel Trindade

No dia a dia de docente, em permanente agitação e de trabalho infindável, 
a necessidade de escapar à rotina torna-se uma potencial forma de 
descobrir outros “espaços habitáveis” para reconstruir a mente e continuar 
com vontade e dedicação. Interesso-me pela educação, pela educação 
artística, pela educação pela arte, pela criação artística… quero sentir-
me empenhada na mudança, na luta por uma escola melhor, com maior 
valorização das artes e da criatividade.
Maria do Carmo Almeida, In: Relatório de Formação  CFAN/APECV- 
Arte Contemporânea, Março 2014

Os professores muitas vezes sentem-se presos nas rotinas, 
estagnados em círculos de mediocridade pautados por objetivos 
redutores, metas sem sentido e indicadores baseados apenas em 
resultados de avaliação medidos por testes mal construídos. Muitas 
vezes se sentem derrotados, sem escolhas. Mas não é verdade,  
existem sempre maneiras de sair da mediocridade, da apatia e da 
rotina que esmaga a paixão de ensinar. Neste artigo falaremos de um 

projeto que tentou sair da rotina e das barreiras entre 
disciplinas.  

Os jovens alunos da Escola Profissional Gustave 
Eiffel do Lumiar; Escola Secundária Vergílio Ferreira 
de Carnide e Escola D. Fernando II de Sintra viram 
os seus trabalhos artísticos sobre o tema arte e 
ciência selecionados durante o concurso da APECV 
sobre Arte e Ciência expostos na Estónia durante a 
trienal de arte jovem  Eksperimenta!2014 (Outubro- 
Novembro  de 2014,  no âmbito do projecto ArtSci, 
desenvolvido pela APECV e financiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian- Atividades Circum-escolares.  
Dentro deste projeto foi explorado o diário gráfico 
ou caderno de viagem nas aulas de Ciências com a 
professora Helena Deus e nas aulas de desenho com 
a professora Isabel Trindade. 

Os professores  Rui Januário e Mafalda Pé-Curto exploraram praticas 
artísticas contemporâneas com alunas da da Escola Profissional 
Gustave Eiffel do Lumiar. 
A página da Eksperimenta possui bastantes recursos para professores 
de artes  dentro da secção IdeaLaboratory.  Planos e descrições de 
aulas de vários países podem ser aí acedidos, de Portugal existem 
alguns casos praticos interessantes que foram elaborados no contexto 
de um outro projeto europeu. Destacamos  as entradas da Professora 
Paula Soares da Escola Secundaria Viriato. Os casos práticos foram 
selecionados pela suas características interdisciplinares  e foram 
extremamente úteis na preparação de ArSci não como receitas mas 
como possibilidades de ação pedagógica. 

Exposição de Portugal  na  Eksperimenta!2014.  Diários gráficos, 
cadernos de viagem e suspensa  a peça tridimensional dos alunos  da 
Escola Profissional Gustave Eiffel do Lumiar
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O projeto ArtSci, foi iniciado pela APECV com o intuito de promover 
projetos colaborativos entre arte e ciência em escolas de terceiro 
ciclo, secundário e profissional. Foi realizado um seminário em 
Lisboa, a 16 de Março de 2014, intitulado ‘Espaços Abertos entre 
Arte e ciência com a participação de vários oradores entre os quais 
o nosso jovem cientista Tiago Carneiro, Diretor de biosegurança no 
Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras e  investigador  na área do 
cancro estudando os mecanismos que protegem as células normais, 
prevenindo-as de se tornarem células tumorais. Para Tiago Carneiro 
realizar experiências em laboratório é muito semelhante a cozinhar 
receitas na cozinha: os ingredientes fundamentais são uma boa dose 
de criatividade e muita paixão! 
As conclusões do projeto ArtSci, apontaram a importância de  Projetos 
interdisciplinares de cooperação entre escolas da Europa são um ótimo 
estímulo para os professores e alunos, não só porque trabalhamos 
a nossa dimensão europeia mas também porque aprendemos mais 
sobre nós próprios. O contacto com professores de ouros países leva-
nos a refletir mais sobre as nossas praticas e abre-nos horizontes, 
relativizando os nossos problemas e ganhando conhecimento 
sobre outras abordagens possíveis na educação. Reencontramos 
a humildade que ás vezes perdemos de vista na nossa azáfama 
quotidiana, e  saímos mais ricos e mais motivados para romper rotinas 
e experimentar novas soluções didáticas apelando para professores 
de outras áreas. Afinal a educação não pode ser vista como uma 
cómoda com diferentes gavetas separadas, as disciplinas deveriam 
fazer mais trabalhos de projeto, para que a aprendizagem seja mais 
motivadora e autêntica. Para isso precisamos de viajar mais, viajar não 
só no espaço mas também dentro de nós, recorrer os nossos mapas 
de identidade pessoal e profissional e com os outros em reuniões, 
encontros, seminários e outras atividades de formação. 
A viagem desperta o interesse e a motivação, faz esquecer os problemas 
temporariamente enquanto se recuperam forças para lidar com os 
mesmos. Para além de tornar possível o conhecimento de outros 
lugares e pessoas, deixa-nos mais observadores e apreciadores, para 
expandir limites. Viajar é também fonte de inspiração, de relaxamento 
e possibilita ainda um encontro de experiências.

Maria do Carmo Almeida, In: Relatório de Formação  CFAN/APECV- 
Arte Contemporânea, Março 2014

Portugal no site da Eksperimenta: 
http://www.eksperimenta.net/post/6312/
h t t p : / / w w w. e u r o n e w s . c o m / 2 0 1 4 / 1 1 / 2 0 /
eksperimenta-promoting-art-in-education/



ArtSci:   Projectos Interdisciplinares 
Teresa Eça

Rui Januário
Mafalda Pécurto

 Helena Deus
  Isabel Trindade

No dia a dia de docente, em permanente agitação e de trabalho 
infindável, a necessidade de escapar à rotina torna-se uma potencial 
forma de descobrir outros “espaços habitáveis” para reconstruir 
a mente e continuar com vontade e dedicação. Interesso-me pela 
educação, pela educação artística, pela educação pela arte, pela 
criação artística… quero sentir-me empenhada na mudança, na 
luta por uma escola melhor, com maior valorização das artes e da 
criatividade.
Maria do Carmo Almeida, In: Relatório de Formação  CFAN/APECV- 
Arte Contemporânea, Março 2014

Os professores muitas vezes  sentem-se  presos nas rotinas, 
estagnados em círculos de mediocridade pautados por objetivos 
redutores, metas sem sentido e  indicadores baseados apenas em 
resultados de avaliação medidos por testes mal construídos. Muitas 
vezes se sentem derrotados, sem escolhas. Mas  não é verdade,  
existem sempre maneiras de sair da mediocridade, da apatia  e da 

rotina que esmaga  a paixão de ensinar.  Neste artigo 
falaremos de um projeto que tentou sair da rotina e 
das barreiras entre disciplinas.  

Os jovens alunos da Escola Profissional Gustave 
Eiffel do Lumiar; Escola Secundária Vergílio Ferreira 
de Carnide e Escola D. Fernando II de Sintra viram 
os seus trabalhos artísticos sobre o tema arte e 
ciência selecionados durante o concurso da APECV 
sobre Arte e Ciência expostos na Estónia durante a 
trienal de arte jovem  Eksperimenta!2014 (Outubro- 
Novembro  de 2014,  no âmbito do projecto ArtSci, 
desenvolvido pela APECV e financiado pela Fundação 
Calouste Gulbenkian- Atividades Circum-escolares.  
Dentro deste projeto foi explorado o diário gráfico 
ou caderno de viagem nas aulas de Ciências com a 
professora Helena Deus e nas aulas de desenho com 
a professora Isabel Trindade. 

Os professores  Rui Januário e Mafalda Pé-Curto 
exploraram praticas artísticas contemporâneas com 
alunas da da Escola Profissional Gustave Eiffel do 
Lumiar. 
A página da Eksperimenta possui bastantes recursos 
para professores de artes  dentro da secção 
IdeaLaboratory.  Planos e descrições de aulas de vários 
países podem ser aí acedidos, de Portugal existem 

alguns casos praticos interessantes que foram elaborados no contexto 
de um outro projeto europeu. Destacamos  as entradas da Professora 
Paula Soares da Escola Secundaria Viriato. Os casos práticos foram 
selecionados pela suas características interdisciplinares  e foram 
extremamente úteis na preparação de ArSci não como receitas mas 
como possibilidades de ação pedagógica. 

Exposição de Portugal  na  Eksperimenta!2014.  Diários gráficos, 
cadernos de viagem e suspensa  a peça tridimensional dos alunos  da 
Escola Profissional Gustave Eiffel do Lumiar

O projeto ArtSci, foi iniciado  pela APECV com o intuito de promover 
projetos colaborativos entre arte e ciência em escolas de terceiro 
ciclo, secundário e profissional . Foi realizado um seminário em 
Lisboa, a 16 de Março de 2014, intitulado ‘Espaços Abertos entre 
Arte e ciência  com a participação  de vários oradores entre os quais 
o nosso jovem cientista Tiago Carneiro, Diretor de biosegurança no 
Instituto Gulbenkian de Ciência em Oeiras e  investigador  na área do 
cancro estudando os mecanismos que protegem as células normais, 
prevenindo-as de se tornarem células tumorais. Para Tiago Carneiro 
realizar experiências em laboratório é muito semelhante a cozinhar 
receitas na cozinha: os ingredientes fundamentais são uma boa dose 
de criatividade e muita paixão! 
 As conclusões do projeto ArtSci,  apontaram  a  importância de  
Projetos interdisciplinares  de cooperação entre escolas da Europa 
são um ótimo estímulo para os professores e alunos, não só porque 
trabalhamos a nossa dimensão europeia mas também porque 
aprendemos mais sobre nós próprios. O contacto com professores 
de ouros países leva-nos a refletir mais sobre as nossas praticas e 
abre-nos horizontes, relativizando os nossos problemas  e ganhando 
conhecimento sobre outras abordagens possíveis na educação.  
Reencontramos a  humildade que ás vezes perdemos de vista na 
nossa azáfama quotidiana, e  saímos mais ricos e mais motivados 
para romper rotinas e experimentar novas soluções didáticas 
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Construção de um painel com mensagens escritas e gráficas, 
subordinado ao tema «O Ambiente». A atividade consistiu na 
elaboração de um grande painel de papel de cenário com o mapa-
múndi desenhado, no qual cada continente correspondia a uma cor. 
Cada aluno foi convidado a participar no evento com mensagens 
escritas e gráficas alusivas ao tema do Ambiente e podia escolher 
o continente para onde pretendia enviar a sua mensagem, que 
posteriormente foi colada sobre o continente escolhido.
 Os alunos também construíram barcos de papel, em origami, que 
depois foram colocados nas rotas das descobertas marítimas.
 Procedeu-se ao apelo à sensibilidade artística da comunidade escolar 
para uma atividade de intercolaboração.
Compreender as relações entre a Arte e outras áreas do conhecimento, 
como a História e a Geografia, bem como proceder a uma interação 
com o programa Ecoescolas.

Os colegas comentaram que foi realmente uma boa ideia trabalhar 
as questões do Ambiente num mapa-múndi, pois a preocupação 
ambiental deveria ser mundial!

Caminhando
Júlia Alves de Faria

Comemoração da “4ª Semana Internacional da 
Educação Artística”, INSEA e APECV
A atividade consistiu na participação das turmas do 2.º ciclo na 4ª 
Semana Internacional da Educação Artística, promovida pela INSEA 
e APECV, com cartazes alusivos ao tema sobre a natureza da Arte. 
Os alunos do 5.º ano elaboraram colagens de letras sobre a palavra 
ARTE, numa tentativa de tentar ilustrar com cada uma das letras uma 
possível resposta à questão da natureza da Arte.
Os alunos do 5.º e 6.º ano ilustraram cartões de identificação para os 
participantes do congresso da INSEA em Lisboa.
Os alunos do 6.º ano elaboraram cartazes sobre a natureza da Arte, 
tomando como referência artistas portugueses.
Sensibilização dos alunos e da comunidade para a importância das 
artes na educação e no desenvolvimento de cidadãos mais criativos.      

Campanha do Laço Azul
“Nenhum de nós é melhor que nós todos juntos”
A Coordenadora do Subdepartamento de Educação Visual (EV) e 
educação Tecnológica (ET) solicitou aos professores que pensassem 
num projeto de dinamização da campanha «Laço Azul», um projeto 
comunicado via e-mail pela CPCJ — Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Guimarães, uma iniciativa que 
tem por finalidade despertar a consciência do público 
em geral para os maus-tratos a crianças e respetiva 
prevenção, bem como a promoção e proteção dos 
direitos infantis.  

Este projeto contou com as seguintes colaborações:
· A Comunidade Escolar.
· A Associação de Pais, que prontamente de 
disponibilizou para participar.
· A Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e 
Integração Social, com os seus idosos e crianças que 
fizeram laços e vieram trazê-los à escola.
· Os Diretores de Turma do 2º ciclo.
· A disciplina de Educação para a Cidadania, em que 
os alunos, depois de se inteirarem da origem deste 
projeto, criaram um grande número de laços (em 
cartolina azul a partir de um molde) que foram depois 
colados a uma rede também pintada de azul.

Os professores e alunos de EV e ET concluíram o 
projeto, que foi divulgado na nossa Escola a 15 de 
maio de 2015, Dia Internacional da Família. Com as 
turmas do 5º E e 5º D, as professoras Júlia Faria, 
Conceição Rodrigues e Fernanda Salgado realizaram 
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O livro electrónico “Artes Visuais na Educação” não tem fim nem inicio, é mutável, 
é uma obra aberta às inúmeras possibilidades da educação artística.

Procuramos caminhos, recebemos paragens.
Procuramos silêncios, recebemos ruído. 
Procuramos cor, recebemos vazios.
Mas, procuramos...

Procuramos, recebemos e continuamos à procura. E é esta busca incansável que 
nos faz críticos naquilo que fazemos; é esta a paixão que nos move e que nos faz 
desejar caminhos novos, ou velhos, que nos questionem e nos façam avançar.
Textos que se insurgem na urgência em inspirar para a transformação.

Resgatamos novos horizontes nas histórias dos outros.



Sonhamos, sobretudo, ações. Mentes que mobilizem outras mentes. 
Ângela e Teresa




