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EDITORIAL

Ricardo Reis, com sua simpatia habitual me pediu para escrever o editorial deste 

número da Revista InVisibilidades. Não li os artigos, porque ele não conseguiu 

envia-los, portanto o editorial vai ser ainda mais iconoclasta do que os textos que 

ando escrevendo.

A existência de uma revista sobre Ensino da Arte que tenha alcance ibero-ameri-

cano é um fato a comemorarmos. Passamos no Brasil o século XX todo tentando 

nos aproximar dos outros países Latino Americanos e sonhando com a Europa, 

especialmente Portugal e Espanha mais accessíveis do ponto de vista lingüísti-

co. Foi impossível vencer a dificuldade de cortarmos o cordão umbilical com a 

Europa e hoje acredito que não seja desejável, sendo a atitude correta o redire-

cionamento para um equilíbrio intercultural de forças. Tentamos antropofagiar1  

a Europa e em muitos casos só conseguimos copia-la e macaqueá-la. Resta-nos 

hoje termos consciência das relações históricas que estabelecemos de submis-

são, diálogo, ruptura e privilegiar as inter-relações culturais.

Acabo de vir da Espanha de um curso que dei em Girona e volto reenergizada 

pelo diálogo para mergulhar fundo em minhas pesquisas de história do Ensino da 

Arte. Acredito que a história é regeneradora, reveladora e válvula propulsora em 

direção ao futuro.

Aloísio Magalhães , designer culturalista que no Brasil rompeu com a hegemonia 

da Escola de Ulm que importamos, usava uma metáfora interessante para defen-

der a necessidade de história. Dizia que quanto mais puxarmos a borracha do 

estilingue para trás mais longe lançaremos a pedra para frente.

Outro dia lendo uma entrevista de Alfredo Bosi, professor da USP de quem nos 

orgulhamos muito, na Revista É do SESC me deparei com afirmações sobre o en-

sino da Literatura com as quais concordo integralmente e que são aplicáveis tam-

bém ao Ensino das Artes e das Culturas Visuais. Dizia ele: “Agora, de minha parte, 

eu continuo achando que, na história o antes vem antes do depois”.

Existe certa experiência cumulativa pelo tempo...

E, se você não conhece esse fluxo que vem do passado, fica parecendo que cada 

geração, digamos, inventou a roda. Você não sabe por que certos temas voltam, 

e voltam de maneira diferente. Você fica sem apoios de comparação quando seu 

estudo é todo assim fragmentado”2

1Referência ao movimento Antropofágico deflagrado por Oswald de Ardrade nos anos 20.

2Alfredo Bosi . Entrevista na Revista É . SP:SESC,janeiro de 2010, número 7, ano16, pág 14.
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Mirzoeff3  a quem achava eurocentrico se redimiu numa en-

trevista a Inês Dussel dizendo:

“Y el otro punto es que creo que hay que enseñarles historia 

a los estudiantes. Los jóvenes hoy tienen una relación con la 

historia distinta de la que nosotros teníamos, y tiene que ver, 

al menos en parte, con una comprensión diferente del lugar 

del futuro, aunque también se predica algo distinto sobre el 

pasado... Hay que argumentar por qué es importante his-

torizar, porque ya no es más evidente por sí solo. La cultura 

actual suele decir que, si está en el pasado, ya no importa. 

Tenemos que argumentar mejor que el pasado no es sólo 

pasado sino que sigue activo en el presente. El tema con la 

historia es que “no pasó”, sino que sigue aquí.”

Uma área de estudos sem História é facilmente dominada 

e manipulada.

As revistas e jornais são fontes ambíguas de informações 

históricas diferentemente dos livros que buscam argumen-

tar com improváveis certezas.

A diversidade de posições políticas, criticas, ideológicas dos 

artigos de uma revista provoca choque de ideias, ambigui-

dades, incertezas. Por isso, estou pesquisando há quase seis 

anos em revistas e jornais brasileiros dos anos vinte aos 

anos quarenta a história do ensino da Arte em meu país 

para um livro que intitularei: De trás para Frente.

Aconteceu durante estas décadas a modernização do Ensi-

no da Arte no Brasil pós-antropofágico.Tínhamos consciên-

cia de nossa condição de colonizados e nos propúnhamos 

a superá-la através da assimilação e transformação, isto é, 

aprender com a Europa e transformar o que aprendêssemos 

para privilegiar nossa própria cultura que sabíamos ser bem 

diferente da cultura de nossos colonizadores. A dominação 

cultural do colonizador os empodera, submetermo-nos à 

cultura do colonizador nos desempodera.

Foram diálogos como estes que tivemos em Girona, com os 

alunos de Joan Vallés e Roser Juanola. Extremamente críti-

cos acerca da educação e da vida contemporânea os alunos    

3DUSSEL ,Ines. Entrevista con Nicholas Mirzoeff .La cultura visual contem-
poránea: política y pedagogía para este tiempo. Buenos Aires: : Propuesta 
Educativa 31, 2009 págs. 69 a 79.

do mestrado em Educação Artística da Universidade de Gi-

rona são, por outro lado, inventivos e operativos em direção 

a uma relação democrática e não submissa, questionadora 

e não apenas sedutora, entre professores e alunos.

Como diz Humberto Maturana: 

“A democracia é um projeto de convivência que se configura 

momento a momento, porém para viver isso, tem-se que dar 

lugar à sinceridade. Não é um âmbito de luta. Não se ascen-

de democraticamente ao poder. Não existe poder. E enquan-

to pensamos que tudo o que está em jogo é uma luta pelo 

poder somente o que vamos criar são dinâmicas tirânicas, 

vamos passar de uma pequena tirania a uma outra pequena 

tirania” 4. 

Nas minhas pesquisas de jornal e revistas cheguei à conclu-

são que o período mais rico em discussões sobre cultura e 

educação no Brasil foi o que transcorreu entre os anos de 

1927 a 1936. Na metade da década de 30 se instalou no 

Brasil uma ditadura ferozmente anticomunista e segundo 

alguns, pró-nazismo sob o comando de Getúlio Vargas. Per-

seguiram educadores e instalaram a censura em todos os 

meios de comunicação.

Foi no período de efervescência democrática (27 a 36) que 

os esforços para estabelecer relações com a América Latina 

se agudizaram. As novas escolas construídas no Rio de Ja-

neiro, capital do Brasil na época, tinham nomes de países 

Latino Americanos e os presidentes dos países homenagea-

dos vinham ao Brasil inaugurar os edifícios, fazer discursos e 

dar entrevistas a jornais e revistas. A relação com o México 

foi potencializada pelas visitas de José Vasconcelos ao Brasil.

A escritora Cecília Meireles tinha uma página de Educação 

no Diário de Notícias onde frequentemente escreviam escri-

tores latino americanos.

Passei muito tempo pesquisando quem era Gerardo Seguel 

que em 1930 escreveu na página comandada por Cecília 

Meireles.

Descobri que foi também, como a própria Cecília Meireles, 

um ativista da integração ibero-americana. Escolhi escrever 

 4Texto enviado por e-mail por Hélio Rôla sem referências bibliográficas.
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ele circulou por onde hoje circulamos com esperanças se-

melhantes, desejos de integração e espírito internacionalis-

ta democrático.

Gerardo Seguel era Professor de Desenho na Escola Normal 

“José Abelardo Nuñez” do Chile, poeta e intelectual impor-

tante em seu país. Publicou  o livro Fisonomia del Mundo 

Infantil  .Trata-se de um estudo sobre o desenho infantil5. 

No Brasil nos anos 20 temos estudos semelhantes feitos por 

Nereu Sampaio6, Sylvio Rabello7 e Edgar Sussekind de Men-

donça. Segundo L.H.Errázuriz foi o primeiro livro dedicado 

de forma específica ao tema no Chile. Diz ainda este mesmo 

autor sobre o livro de Seguel:

“Este pequeno livro, que foi publicado em Santiago no ano 

de 1929 pela Imprenta El Esfuerzo, contém, entre outros te-

mas, referências especificas às etapas da arte infantil, suas 

vinculações com a arte primitiva, uma breve resenha sobre o 

valor educativo do cine e a reprodução de desenhos em pre-

to e branco. Cabe destacar que na bibliografia desta obra 

se citam autores tais como Freud ,Dewey e Ferrière. Neste 

sentido há que se ter presente que o interesse pela atividade 

artística criadora das crianças esteve fortemente influencia-

do pelas idéias pedagógicas da nova educação,a qual, pela 

sua concepção ativa de escola, privilegiou a espontaneida-

de e participação da criança nos processos educativos. Em 

consequência, as teorias de Rousseau, Ferrière, Dewey, para 

nomear apenas alguns, serão chaves para compreender a 

origem deste movimento.”

É curioso que a revolução educacional dos anos 20/30 ficou 

conhecida entre nós no Brasil por Escola Nova enquanto 

Seguel e muitos hispano americanos a chamavam de Nova 

Escola.

Não estranho Seguel ter colaborado no Brasil com o Diário 

de Notícias na página de Educação dirigida por Cecília 

5Luís Hernán Errázuriz .Historia de um área marginal:la enseñanza artísti-
ca em Chile,1797-1993 .Santiago:Ediciones Universidad Católica de Chi-
le,1994, pág.126

6Ver em Ana Mae Barbosa .John Dewey e o ensino da Arte no Brasil,.SP: 
Cortez, 2001

7Ver Rejane Cou tinho em Ana Mae Barbosa (org) Ensino da Arte: memória 
e história . SP:Perspectiva, 2008

Meireles. Ambos tinham um perfil intelectual semelhante: 

os dois eram poetas, críticos de literatura, professores e 

apaixonados pela modernização da educação especialmen-

te pelo cinema na escola. Além disto, não apenas defendiam 

a integração Latino Americana, mas também tinham ação e 

transito cultural entre a América Latina, Portugal e Espanha 

publicando em revistas e jornais ibero-americanos. Ainda 

mais, Seguel, como Cecília era um entusiasta da Reforma 

Fernando de Azevedo8  no Distrito Federal (Rio de Janei-

ro) e escreveu um belo artigo elogiando-a na revista Seara 

Nova de Portugal em 1930 intitulado Significado social da 

revolução brasileira. Foi seu primeiro artigo naquela revista. 

Em 1931 escreveu mais três artigos na Seara Nova: Simon 

Bolívar, La accion del magisterio en la América Latina e Um 

congresso pedagógico em Espanha .Esta revista portuguesa 

era tão importante que apesar de ser republicana conseguiu 

sobreviver durante a ditadura. Seu primeiro editorial depois 

da revolução de abril foi escrito por Saramago. Mesmo as-

sim, ironicamente, a democracia não tem aliviado os proble-

mas que enfrenta para sobreviver hoje.

Neste período Seguel morava na Espanha. Visitou os mais 

importantes centros educacionais europeus da época. 

Uma visita sua consta do livro de visitantes do Instituto de 

Orientação Profissional, em Portugal, dirigido pelo pedago-

go Faria de Vasconcelos, que também escreveu acerca do 

Desenho da criança, assunto recorrente entre os pioneiros 

da época e deu palestras sobre o assunto no Instituto Jean 

Jacques Rousseau em Genévè, de fama internacional. O IJJR 

era tão famoso naquela época quanto a Escola da Ponte de 

Portugal ou as escolas de Reggio Emilia o são hoje. Faria de 

Vasconcelos também trabalhou com grande sucesso na Bo-

lívia tendo se casado com uma boliviana.

Comprovei que Seguel esteve no Brasil em 1930, pois consta 

no texto Notas de viaje a Ouro Preto, de Jules Supervielle, 

publicado na Revista Sur a seguinte frase: Sábado 12 de julio 

de 1930 “Sin embargo mañana dejaré esta ciudad que cono-

zco tan mal todavía [referia-se ao Rio de Janeiro]...”. 

8Fernando de Azevedo era sociólogo, foi um dos criadores da Universidade 
de São Paulo. Foi Diretor geral da Instrução Pública do Distrito Federal, o 
equivalente a Ministro da Educação entre os anos de 1926 a 1930.
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“Rumbo a Ouro Preto con mi amigo Gerardo Seguel, amigo 

de Neruda y de Díaz Casanueva, notables poetas chilenos 

los tres.”9 

Além disto Seguel entrevistou Claparede na chegada dele ao 

Rio, ainda no navio no dia 14/9/1930.

Quando Seguel voltou da Espanha havia se tornado comu-

nista.Não sei ainda se ele participou na Guerra Civil Espa-

nhola. Morreu cedo, em 195010 , aos 48 anos e deixou duas 

obras sobre poetas chilenos citadas até hoje e livros de poe-

sia. Portanto a Educação Artística o esqueceu, mas a Litera-

tura guarda sua memória e o comemora.

Encontrei dois artigos dele sem data no livro de recortes de 

Fernando de Azevedo no Instituto de Estudos Brasileiros  da 

Universidade de São Paulo(IEB/USP). Posteriormente en-

contrei no Diário de Notícias mais um artigo assinado por 

ele datado de 13 de julho de 1930. Creio que os três artigos 

também tenham sido publicados em 30 pois não encontrei 

nenhum outro datado de outros anos. Curiosamente encon-

trei também no IEB/USP uma carta de Cecília Meireles para 

Fernando de Azevedo de 20/7/31 que diz: ”Junto com esta 

carta envio a pedido de meu amigo Prof. Gerardo Seguel um 

número da Revista Pedagógica de Madrid em que vem um 

artigo sobre sua reforma.Isto servirá para lhe demonstrar 

mais uma vez que não houve, apenas,mas continuará a ha-

ver um grupo de criaturas dispostas a defender essa obra 

que o Sr. quis oferecer ao Brasil”. Acrescentava ainda o en-

dereço de Gerardo Seguel, Españoleto, 12, Madrid numa 

delicada sugestão para Fernando Azevedo responder a ele. 

Contudo Seguel já era conhecido de Fernando de Azevedo 

pelo menos através dos artigos que encontrei nos riquíssi-

mos livros de recortes que Fernando de Azevedo legou para 

a posteridade. Transcrevo a seguir pequenos textos de um 

dos artigos de Seguel: 

“Os limites da escola do trabalho

A escola tem sido, sem dúvida uma das mais acentuadas 

9Jules Supervielle. Notas de viaje a Ouro Preto. Revista Sur, Verano 1931, 
Año 1, Buenos Aires, pág. 74/75.

10O diario chileno “La Hora em 7 de Julio de 1950 , con el título “Gerardo 
Seguel: Elegía y adiós” dedica um tributo a este escritor que foi vice presi-
dente da Aliança de Intelectuais do Chile.

preocupações humanas destes últimos tempos, talvez por-

que nela vemos refletir-se toda uma época. Apesar das he-

sitações naturais que sofre, hoje já podemos extrair a subs-

tância espiritual que a anima, buscar seu denominador co-

mum. É por isso mesmo que já podemos evitar as confusões 

prejudiciais ou as subordinações interessadas.

Sem dúvida de muito longe vem a Nova Educação, elaboran-

do-se a cada passo que dava, até encher sua medida ideal.

Por isso, em todas as formas da nova educação encontra-

mos algo que nos fala das outras preocupações da vida atu-

al. Do ponto de vista histórico, a zona onde começa a ser vi-

sível o espírito da educação ativa, é Pestalozzi, nele, apesar 

do caráter marcadamente finalista da “Casa de Educação 

para os Pobres”, se salva pela abundância fervorosa da alma 

desse educador; continua-se com Froebel o mesmo sentido 

educativo. Depois deles ninguém manteve os verdadeiros 

tributos pedagógicos assim tão puros, até a época atual, 

quando uma imensa quantidade de preocupações afins lhe 

emprestam sua solidariedade. A atual educação, mais do 

que um corpo metodológico, significa um novo conceito da 

vida infantil e da vida total, sobretudo representa uma espe-

rança da humanidade...

Esta atitude é francamente solidária com a Escola Intuitiva 

de Pestalozzi. Dessa aspiração e do ambiente de atividade 

nasce agora com Bovet o nome de Escola Ativa, com Cla-

paréde o de Educação Fundamental: na Itália com Lombar-

do Radice, denominando-se Escola Serena, e na Alemanha, 

com Kerchensteiner, Escola do Trabalho, e posteriormente, 

na Rússia, Escola Produtiva. No fundo inicial todos estes no-

mes obedecem ao mesmo princípio de constante atividade 

criadora que deve proporcionar a escola e é só em algumas 

particularidades que eles se diferenciam, particularidades 

que às vezes, não passam de simples nomes diversos mas 

que, em outras, obedecem a interesses estranhos à edu-

cação que penetraram o campo desta. Mas já é hora de 

assinalá-los para manter íntegro o prestígio da intenção es-

sencial...

Ao novo sentido da atividade, associa-se o conceito já ex-

presso por Locke: “Nada existe no intelecto que não tenha 

passado antes pelos sentidos. E Dewey, nos Estados Unidos 
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08 dizia: “Não existe nenhum trabalho manual que não precise 

de um complexo exercício psíquico”. ....

Neste setor da escola do trabalho, encontramos agora os 

pedagogos russos Bolskij e Pistrak11.  Eles respeitam o pro-

cesso educativo no seu sentido de extensão ou seja em fases 

sucessivas: mas o saturam de preocupações industrialistas. 

Obedecem ao desejo de fazer predominar na sociedade o 

tipo de produtor  manual. As ideias de Dewey, embora mais 

amplas, pertencem na sua intenção a este conceito, domi-

nante também nos Estados Unidos.

Não pode ser estranha, a quem penetrar, sem partidarismo, 

interessado no estado psicológico da América do Norte e da 

Rússia, essa fraternização básica dos seus sistemas educa-

tivos, porque ambos os países obedece a um exercício de 

predomínio materialista na vida humana. Trata-se de duas 

sociedades de diferentes orientações, mas dentro do mesmo 

plano psíquico. (Assim se explicam facilmente os elogios de 

Dewey, quase sem reservas, à escola soviética).

Sem ir mais longe, na Reforma do Distrito Federal, encon-

tram-se ligeiros rasgos neste sentido que através de Dewey 

se deixaram ver. Igualmente na organização mexicana.

A nova educação não compreende o direito de fazer das 

crianças o que se quiser.

A educação – como diz Wineken – pertence ao domínio do 

espírito e não aos acidentes políticos.”

Diário de Notícias  10/07/1930 

Seguel termina um de seus artigos com a citação do peda-

gogo espanhol  Domingo Barnés que foi Ministro da Educa-

ção do período republicano, impulsionador de experiências 

educacionais admiráveis. Até hoje há na Espanha uma certa 

nostalgia pela perda da vitalidade educacional que domina-

va a segunda Republica (1931-1939). Estive em 2008 em um 

evento que finalizou um curso de atualização de professores 

em Madri e todos que falaram se referiam com entusias-

mo ao modelo educacional da Republica. É, pois com a fala 

apreendida por Gerard Seguel de um herói educacional da

11Trata-se de pedagogo russo cuja obra só foi traduzida no Brasil em 1981 
graças aos problemas educacionais propostos ao país pelo  movimento dos 
sem terra.

Republica espanhola  que termino este meu editorial dese-

jando que a Revista InVisibilidades intensifique os diálogos 

interculturais na Arte/Educação ibero-americana resignifi-

cando nossa relação para além do neo-colonialismo.

“A vida está tecida de sonhos e muitos deste sonhos foram 

sonhados na infância. A criança espreita para reviver no ho-

mem enfraquecido; no homem melancólico ou nostálgico; 

no homem cansado; quando sobrevém o medo e também 

quando florescem sentimentos novos”. Domingo Barnés
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RESUMEN

A partir de consideraciones generales sobre el sistema educativo y la construc-

ción de los sujetos de la educación, y tomando nota de algunas menciones res-

pecto a los contenidos curriculares oficiales en Uruguay, se reflexiona sobre los 

principales desafíos programáticos y de investigación en la educación artística del 

país desde las ideas de experiencia estética y cultura visual.

Palabras-clave: Educación artística; experiencia estética; cultura visual.

RESUMO

Partindo de considerações gerais sobre o sistema educativo e a construção dos 

sujeitos da educação, e dando conta de algumas referências a respeito dos con-

teúdos curriculares oficiais no Uruguai, reflecte-se sobre os principais desafios 

programáticos e de investigação na educação artística do país, partindo das ideias 

de experiência estética e de cultura visual.

Palavras-chave: Educação artística; experiencia estética; cultura visual

AbSTRACT

Based on some general considerations about the educational system and the 

construction of the subjects of education, and realizing some references about 

the national curriculum in Uruguay, it is possible to think over key research and 

policy challenges in art education of the country, starting from ideas of aesthetic 

experience and visual culture.

Keywords: Art education; aesthetic experience; visual culture

Desafíos actuales de la educación artística en Montevideo. 
Apuntes desde la experiencia estética y la cultura visual.
Desafios actuais da educação artística em Montevideo.  
Notas desde a experiência estética e da cultura visual
Current challenges of art education in Montevideo.  
Notes from the aesthetic experience and visual culture
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08 1. INTRoDuCCIóN gENERAL: LA sITuACIóN DE Lo 

CONTEMPORÁNEO

Las condiciones de época desafían el lugar de la imagen 

visual, del arte y, por tanto, de la educación artística en la 

construcción de nuevas subjetividades. Es desde aquí que 

debemos preguntarnos: ¿en qué pueden contribuir el arte y 

la educación a la construcción / restauración de un sentido 

colectivo con relación al medio social en que se produce y 

circula, en los términos más próximos a la crítica de la cultu-

ra visual y la experiencia estética?

Una postura posible tiene que ver con el papel crítico del 

arte, tal como lo problematiza Rancière, en términos de 

señalar y sensibilizar acerca de problemas comunes: “El arte 

crítico, en su fórmula más general, se propone hacer cons-

cientes los mecanismos de la dominación para transformar 

al espectador en actor consciente de la transformación del 

mundo. [...] el sentimiento positivo [de una capacidad de 

transformación] supone que se esté ya comprometido en 

el proceso político que cambia la configuración de los datos 

sensibles y construye las formas de un mundo futuro en el 

interior del mundo existente.” (RANCIÈRE, 2005:38)

La situación de la actualidad es paradójica, en términos de 

la necesidad creada del consumo masivo que incorpora a la 

vez la búsqueda obsesivamente individual de la identidad 

personal y la diferencia. La imagen difundida excesivamente 

pone el punto de debate en la condición masiva y descentra 

el objeto o la obra de arte de la relación moderna entre ar-

tista, obra y espectador.  

En las claves de la época contemporánea las imágenes y ar-

tefactos propios de las artes visuales han trastocado su con-

dición moderna al punto de enfriar el aura que producía el 

instante de la relación del espectador con la obra; situación 

ya anunciada por Walter Benjamin (2004) a principios del XX 

y lúcidamente desarrollada por autores como José Luis Brea 

en los últimos años (1991, 2004, 2007). 

Entonces, se debate la cuestión de lo artístico entre su ma-

terialidad y su imagen, con las consecuencias de creación, 

producción, distribución y uso. Pero también se discute 

acerca de lo que muchos han llamado como la desmateria-

lización de la obra sea por su imagen o por la insignificancia 

de la condición física del objeto. Éste pasa, en ocasiones, a 

no ser tan importante como aquello que puede circular a 

su alrededor, sobre lo que se puede hablar, criticar, teorizar, 

debatir y, obviamente, enseñar y aprender.

El motivo de lo artístico ya no es, en determinados círculos 

creativos, la propia producción artística y su consecuencia 

material, sino el conjunto de saberes que se legitiman en 

torno a este proceso para el que el objeto es por momentos 

anecdótico o circunstancial.

Por su parte, la educación artística procede fundamental-

mente por la formación de ciudadanía, y los objetivos de 

esta formación no pueden ser exclusivamente el conoci-

miento erudito y elitista sobre lo artístico y su historia con-

sagrada; sino también sobre las relaciones que el arte tiene 

con la experiencia vital del sujeto y con la producción cultu-

ral y social. Si no se entendieran estas relaciones, mal podría 

el arte  tener un papel crítico a nivel social y algún sentido 

de transformación más que, eventualmente, modificarse a 

sí mismo.

El lugar y la posibilidad de lo artístico, en la condición con-

temporánea, altera los vínculos de los sujetos con el mundo 

en nuevas formas de relación -nuevas ecosofías en términos 

de Félix Guattari (2000)- como preocupación por los asuntos 

colectivos.

Si, además, las relaciones del sujeto con su entorno no son 

meramente racionales, la educación artística  habrá de con-

tribuir a instaurar nuevas formas de existencia que tomen en 

consideración las posibilidades de confrontar la experiencia 

fuera de la exclusiva conciencia racional del individuo.

Por esto, defendemos el lugar de ocurrencia de una expe-

riencia estética integradora de unas posibilidades concep-

tuales, emocionales, afectivas y sensibles que constituyan 

la complejidad subjetiva del individuo. Una forma de expe-

riencia que reconstruye las prácticas culturales -entre ellas 

las prácticas de la educación artística- desde el derecho de 

acceso de la comunidad desde las pertenencias particulares 

de los sujetos.

Esto conduce nuevamente a la posición de Guattari, quien 

recomienda poner en relación las prácticas estéticas y las 

prácticas sociales: “Me parece esencial que se organicen así 
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nuevas prácticas micropolíticas y microsociales, nuevas so-

lidaridades, un nuevo bienestar conjuntamente con nuevas 

prácticas estéticas [que] trabajen por la humanidad y no por 

un simple reequilibrio permanente del Universo de las semi-

óticas capitalistas.” (2000:48)

La hibridación y combinación de lenguajes y técnicas, la uti-

lización de los recursos digitales, el desarrollo de las tecno-

logías de la información y la comunicación, son oportunida-

des que se incorporan, y no se oponen, a la posibilidad ética 

y estética de lo artístico en la sociedad actual. Y aquí deben 

incrustarse también las prácticas de la educación artística.

2. LA CoNsTRuCCIóN DEL suJETo EDuCATIVo

Para Walter Benjamin (1996), la construcción de la historia 

tiene que ver con apoderarse efectivamente de las acciones 

propias y generar las posibilidades de protagonizar la época. 

El tiempo histórico se recupera como tiempo con sentido, 

se traspasan las condiciones de la actualidad accionando la 

construcción de nuevas alternativas.

Lo histórico, en el sentido de lo propio de época,  constituye 

una malla de relaciones que construye al sujeto. Esto no sig-

nifica negar los márgenes de autonomía de éste o su con-

dición de práctica de sí, pero centra la atención en la malla 

relacional -especialmente de lo visual y lo artístico en nues-

tro caso-,  como lugar de posibilidad respecto de la acción 

educativa. Veamos como Foucault explora esta perspectiva: 

“Quería ver cómo podían resolverse estos problemas de 

constitución en el interior de la trama histórica en lugar de 

remitirlos a un sujeto constituyente. Hay que desembara-

zarse del sujeto constituyente, desembarazarse del sujeto 

mismo, es decir, llegar a un análisis que puede dar cuenta 

de la constitución misma del sujeto en su trama histórica.” 

(FOUCAULT; 1988:135-136)

La comprensión de las prácticas de educación artística en un 

contexto no puede prescindir de pensar ese entorno como 

una localización específica, con unas condiciones propias, 

como idea de externalidad construida en torno al sujeto de 

la educación. La fuerza de esta construcción pasa  por  un 

conjunto de espacios donde ocurre lo cultural, suceden los 

acontecimientos visuales y se desarrollan las prácticas artís-

ticas. Pero acontece también en las distintas instituciones 

educativas, de diferentes objetivos y prácticas, en una trama 

que ordena y legitima sólo alguna de las diferentes alterna-

tivas tornándolas hegemónicas.

Sin embargo, habrá que atender la idea de que, aún en el 

mayor condicionamiento social e histórico existe la oportu-

nidad latente del cambio; y que es innegable que cualquiera 

sea el carácter de la motivación que moviliza finalmente a la 

acción personal, habrá de  destacarse aquella cuya intenci-

ón conduzca a la  transformación colectiva.

El interés con que centramos esta noción nos permite pen-

sar acerca de los intersticios efectivos para la autonomía 

del individuo por encima de la heteronomía que marcan 

las condiciones sociales de cualquier tipo, incluidas, claro, 

las de las instituciones educativas y sus programas oficiales. 

Así, la posibilidad de desafiar las condiciones establecidas 

de la educación artística -y ser vigilantes críticos y prácti-

cos del  desarrollo de ésta-, ha de pasar también por las 

expectativas y creencias de los educadores respecto de sus 

propias alternativas de acción tanto como por su formación 

profesional de base.

Es importante recuperar el análisis foucaultiano en esto: “... 

si bien ahora me intereso en efecto por cómo el sujeto se 

constituye en una forma activa, a través de las prácticas de 

sí, estas prácticas no son sin embargo algo que se invente 

el individuo mismo. Constituyen esquemas que él encuentra 

en su cultura y que le son propuestos, sugeridos, impuestos 

por su cultura, su sociedad y su grupo social.” (FOUCAULT; 

2002:109-110)

Esta idea es, para nosotros, importante respecto a la cons-

trucción de la subjetividad de los docentes y tiene conse-

cuencias en los lugares asignados por éstos a la educación 

artística y a la comprensión y crítica de la cultura visual.

A nuestro juicio, la construcción de los sistemas educativos 

modernos -y como ejemplo reflejo la constitución del sis-

tema educativo nacional en Uruguay del siglo XX- implica 

una idea a priori del sujeto artista en su carácter de genio, 

talentoso y único, que tiene como correlato la ubicación 

reducida de una educación artística centrada en la historia 

consagrada del arte, las prácticas manuales vinculadas a la 
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les” y la identificación de individuos talentosos capaces de 

dedicarse en la vida adulta al ejercicio profesional del arte.

De manera que conceptualizar las formas del saber, del or-

denamiento disciplinar, de la construcción programática y 

de los fundamentos pedagógicos y epistemológicos de un 

currículum, ayuda a  develar las maneras de la dominación 

en las particulares construcciones subjetivas en que los su-

jetos son colocados por el discurso sancionado y legítimo.

La tendencia de las prácticas pedagógicas institucionaliza-

das es la de constituirse como prácticas de regulación social, 

fundamentadas en visiones acerca de la condición de los su-

jetos, ordenadas por el sentido de los objetivos educativos 

que se plantean, y reproductoras de arbitrarios culturales, 

conocimientos y saberes sancionados, desde la legitimidad 

que la propia sociedad deposita en el armado sistémico de 

la educación.

Entonces, hay un saber sancionado, jerarquizado y presenta-

do como único en su validez pero, a su vez, fundado en unas 

bases de legitimidad que dan a ese saber (siempre arbitra-

rio) un halo de objetividad casi natural, impidiendo que el 

sujeto pueda pensarse de otra manera o que cuestione que 

puede aprender de otras formas, otras cosas. Como afirma 

Michel Foucault, “el saber transmitido adopta siempre una 

apariencia positiva. En realidad funciona según todo un jue-

go de represión y de exclusión [...] exclusión de aquellos que 

no tienen derecho a saber, o que no tienen derecho más que 

a un determinado tipo de saber. (FOUCAULT; 1992:34)

Claro está que la forma en que está contada la historia del 

arte, o de la educación artística, las maneras en que son 

mostrados sus protagonistas principales, y la presentación 

de sus logros o realizaciones, no solo funda el aura de le-

gitimidad de tales personajes y de tales saberes, sino que 

excluye otros conocimientos, individuos o grupos subor-

dinados, ocultando tal procedimiento de selección en la 

naturalidad y legitimidad de lo que se sanciona valioso. La 

regulación social establece mecanismos de generación de 

verdad y legitimidad que operan en el colectivo en general 

y en la consagración del valor de determinados saberes aca-

démicos, tanto como en las formas jerárquicas en que estos 

terminan ordenándose. 

La importancia de desenmarañar estas condiciones insti-

tucionalizadas, respecto de la construcción del sujeto de 

la educación artística, habrá de tener sus consecuencias 

en poder volver a pensar de qué manera se han producido 

discursivamente estos sujetos y qué condiciones activas se 

generan en el campo de la educación, incluyendo aquellas 

que implican posibilidades de cambios.

Una apariencia objetiva se arma con relación a la estructura 

de conocimientos jerarquizados que implica asimismo no-

ciones de verdad / falsedad que refuerzan su propio valor. 

Como estableció Foucault, “la verdad es de este mundo; se 

produce en él gracias a múltiples coacciones. Y detenta en él 

efectos regulados de poder. Cada sociedad tiene su régimen  

de verdad, su <política general> de la verdad: es decir, los 

tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verda-

deros o falsos, el modo cómo se sancionan unos y otros; las 

técnicas y los procedimientos que están valorizados para la 

obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a car-

go de decir lo que funciona como verdadero.” (FOUCAULT; 

1988:143)

La estructura institucional, y la estructura educativa es buen 

ejemplo de esto, pues opera estableciendo lugares y consa-

grando legitimidad a aquellos que están autorizados a emi-

tir la definición de lo verdadero.

La consideración del concepto de “verdad”, de acuerdo al 

marco teórico que desarrollamos es básico en las definicio-

nes de un campo de conocimientos, un campo de saberes. 

El espacio de la educación artística  en la medida en que se 

estructura con relación a un conjunto de teorías, prácticas, 

metodologías, tecnologías, etc. ha de interesar al análisis de 

la promulgación del concepto de verdad  a partir de la no-

ción relacional de poder, y del juego de poder en el marco 

de lo social.

Si es que la educación implica un conjunto de contenidos a 

ser enseñados, impone, en cualquier caso formas de verdad 

sancionadas en la legitimación y el reconocimiento de una 

serie de saberes validados que el estudiante debe aprender.

Si realizamos el ejercicio de repasar el lugar de la educaci-

ón artística –y en particular además aquellos conocimientos 

vinculados a las artes visuales-, dentro del programa nacio-
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nal actual de enseñanza inicial y primaria en Montevideo 

y en el país1 , encontraremos numerosos ejemplos de afir-

maciones y legitimaciones que se construyen en este senti-

do. Sólo para considerar a modo de ejemplo, veremos en el 

programa  referido las siguientes menciones. La “cultura vi-

sual” está nombrada en dos ocasiones desde referencias de 

sus nuevos lenguajes (pág. 70) y desde una cita de Umber-

to Eco (pág.72). La “experiencia estética” se refiere en una 

oportunidad (pág. 71) respecto del pensamiento de Elliot 

Eisner, aunque la “estética” tiene unas veinte menciones 

que adjetivan la comunicación, la apreciación, la mirada, 

la diversidad, la intencionalidad, etc. Por su parte la “edu-

cación plástica” (pág. 71) y el “quehacer plástico” (pág. 77) 

aparecen una vez.

Entendemos que, con mayor tiempo y dedicación y desde 

una mirada precavida e indagatoria, deberían realizarse las 

acciones de develar, comprender y esclarecer los funda-

mentos epistemológicos, filosóficos y artísticos, entre otros, 

que sostienen  tal diversidad de las apariciones menciona-

das. Especialmente cuando los contenidos se articulan en 

puntos programáticas señalados, por ejemplo: “El arte con-

temporáneo en el Uruguay.  La línea y el color en artistas 

contemporáneos.” (Pág. 293)

3. LA ExPERIENCIA EsTéTICA y LA VIsuALIDAD

Como parte de nuestra manera de entender la educación 

artística y sus desafíos rescatamos la consideración del lugar 

e importancia filosófica, pedagógica y artística  de la expe-

riencia estética. Tal mirada se funda en el pensamiento y 

desarrollo teórico de John Dewey (1949) y en parte de sus 

intérpretes actuales como Richard Shusterman (2002).

La experiencia estética, lo mencionamos antes en este mis-

mo artículo, surge como concepto articulador del papel del 

arte y las acciones humanas y es fundamental para concebir  

las consecuencias sensibles y cognitivas del  arte y la educa-

ción artística.

1Administración Nacional de Educación Pública – Consejo de Educación 
Primaria (2008): Programa de Educación Inicial y Primaria. Montevideo: 
ANEP-CEIP (Disponible en http://www.cep.edu.uy/archivos/programaes-
colar/Programa_Escolar.pdf Último acceso 10.12.10)

Shusterman (2002) rescata los postulados principales de 

John Dewey y reivindica la implicación total del sujeto en 

la experiencia estética propuesta por éste en los vínculos 

vitales básicos entre la vida y el arte. Lo artístico se articula  

vitalmente  con el sujeto creador y rompe la  dicotomía  que 

deriva entre el objeto externo y la acción que involucra la 

subjetividad del individuo.

Bajo esta concepción podemos propugnar con seguridad 

que los lugares de los sujetos que aprenden y de los que en-

señan, en sus responsabilidades diversas, son siempre luga-

res de autoría y creación. Alumnos y alumnas y sus profeso-

res producen los movimientos necesarios desde sus propios 

sentimientos, conocimientos y sensibilidad, para apropiarse 

del objeto a conocer y transformarlo desde su comprensión, 

interpretación y acción.

Esta reconstrucción es la clave fundamental del papel de la 

experiencia en el pensamiento deweyano, por lo que la edu-

cación artística coloca al sujeto en el desarrollo de  la capa-

cidad y potencialidad necesarias para posibilitar la relación 

con el arte en una nueva experiencia estética y su resignifi-

cación en el cúmulo de experiencias del sujeto.

La estética analítica afirmó la cualidad del gusto como algo  

objetivo y asociado a un arte desinteresado que persiguie-

ra la belleza como una categoría intrínseca de la obra, de 

acuerdo a la línea de la filosofía idealista y el pensamiento 

kantiano.

La estética pragmatista, como sustento de la noción de ex-

periencia estética, enfrenta desde la teoría deweyana esta 

visión y reubica el papel del arte en el sentido de no negar 

“las raíces y las necesidades naturales y orgánicas del hom-

bre para alcanzar una experiencia etérea pura, sino expresar 

de un modo satisfactoriamente conjunto tanto la dimensión 

corporal como intelectual, que Dewey cree hemos separado 

equivocada y dolorosamente.” (SHUSTERMAN, 2002:8)

Por esto también, y tal como sostiene Rancière: “La situaci-

ón del arte hoy en día podría constituir perfectamente una 

forma específica de una relación mucho más general entre 

la autonomía de los lugares reservados al arte y aparente-

mente todo lo contrario: la implicación del arte en la consti-

tución de la vida en común.” (2005:20)
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litan nuevas formas de producción, donde ocurren la super-

posición de lenguajes y medios,  a favor de la hibridación de 

formas expresivas que tienen, además, consecuencias en la 

transformación de la educación artística. Sea en la relación 

de las artes visuales con otras manifestaciones del arte (GA-

ROIAN, 2004) o bien con otras disciplinas sociales y huma-

nas (Antropología, Ciencias Sociales, etc.), se multiplican las 

alternativas a ser consideradas educativamente desde, por 

ejemplo, la formación docente (PAULY, 2003), las prácticas 

de taller (FREEDMAN, 2003) o diversas experiencias desde 

la memoría (TRAFÍ, 2008) o la cultura visual como objeto de 

estudio (HERNÁNDEZ, 2007)

Para esta contemporaneidad, los estudios de cultura visual 

y su perspectiva educacional (MIRZOEFF, 2003; HERNÁNDEZ 

2000, 2007; FREEDMAN, 2006 entre otros muchos ya cita-

dos aquí) han generado maneras de comprender y actuar 

con y desde sobre los repertorios de imágenes, aconteci-

mientos y tecnologías visuales que construyen nuestras re-

presentaciones y construcciones de significado acerca de lo 

cotidiano, nuestras vidas y lo circundante.

Desde este posicionamiento, es factible ir más allá del con-

junto de imágenes exclusivamente propias del arte para co-

locarnos en  situación de ampliar el alcance de acción perti-

nente de la educación artística en las artes visuales con sus 

consecuencias teóricas y de acción práctica.

Ya no podemos pensar en la educación y en las artes visu-

ales sin reconocer las influencias y la relevancia de la pro-

ducción de imágenes con fines publicitarios, corporativos, 

comerciales, identitarios, políticos, etc. 

Trabajar desde la cultura visual necesita incluir la incorpo-

ración crítica imágenes  visuales, artefactos y tecnologías 

que constituyen las formas actuales en que niños, niñas y 

adolescentes producen sus propias formas visuales, se iden-

tifican, y explican y actúan en la trama de relaciones circun-

dantes.

La visualidad es entonces comprendida como la forma social 

particular en que nos relacionamos con las imágenes, como 

las formas de ver (DUNCUM, 2001; TAVIN, 2003; MARTINS 

2009) incluso hasta en una condición que se nos muestra 

natural y utilitaria.

4. Los DEsAFíos ACTuALEs CoMo PRogRAMA DE IN-

VESTIGACIÓN

Desde este posicionamiento en que nos ubicamos, creemos 

que hay un conjunto de desafíos que la educación artística 

debe asumir y traducir en  propuestas programáticas pero, 

especialmente, en un constante planteo de sus bases de 

pensamiento y en prácticas transformadas de realización 

cotidiana.

Es decir, lo que estamos procurando establecer no es básica-

mente un mero glosario descriptivo de líneas políticas sino, 

fundamentalmente, un abanico posible y necesario de líne-

as de investigación, enseñanza y producción teórica y prác-

tica que debería asumirse colaborativamente para el desar-

rollo de la educación artística y su transformación necesaria

Dejamos planteadas al menos estas líneas, a nuestro juicio, 

imprescindibles.

4.1 PRoDuCCIóN CoNCEPTuAL y FuNDAMENTos TE-

óRICos:

La educación artística debe mantenerse alerta y abierta res-

pecto de sus bases conceptuales y sus principios teóricos 

para reflexionar acerca de las prácticas, producir nuevas 

metodologías, y asumir transformaciones programáticas y 

curriculares.

La sumatoria de visiones o el dominio de fuentes diversas, 

cuando se traduce a la planificación institucional, no implica 

necesariamente síntesis coherentes que hagan explícito su 

sentido de pensamiento y su acción metodológica. Super-

poner visiones puede tener una intención ecléctica tanto 

como producir el efecto de una confusión.

Entre las instituciones responsables de las grandes orienta-

ciones programáticas y organizativas del sistema educativo 

y los docentes que realizan las prácticas concretas existen  

numerosos espacios intermedios de producción y apropia-

ción de discurso, aún en las estructuras más cerradas y ver-
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ticales. Pero si lo que se quiere es la construcción de una or-

ganización permeable, la producción de prácticas alternati-

vas, o la apertura respecto de diversas maneras de entender 

la educación artística, no se puede ignorar los antecedentes 

y fundamentos filosóficos, educativos, estéticos, etc. de las 

visiones concurrentes. No todas son articulables y muchas 

son contradictorias.

4.2 INCoRPoRACIóN DE LAs NuEVAs TECNoLogíAs:

La incorporación de las llamadas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación no es nueva para el campo de las 

artes visuales y no debería serlo para la educación. ¡Es lo 

que en realidad sucede fuera del aula! ¿Por qué aún podría-

mos empeñarnos en que dentro de las clases y los talleres la 

educación artística se construya prescindiendo de las nue-

vas tecnologías?

No es infrecuente asistir a muestras de artes, museos, expo-

siciones o presenciar manifestaciones callejeras en que los 

lenguajes y las técnicas que consideraríamos propias de las 

formas artísticas legítimas (según nuestro entrenamiento 

moderno) se superponen e hibridan con producciones digi-

tales y la utilización de nuevos recursos tecnológicos. 

No parece propio entonces que si esto acontece, las prácti-

cas escolares se mantengan aferradas a soluciones que no 

traducen la construcción de lo visual extramuros de la es-

cuela (HERNÁNDEZ, 2007) y minusvaloren las posibilidades 

de los estudiantes, acostumbrados ya a la utilización exitosa 

de los nuevos medios.

La realización en Uruguay del denominado “Plan Ceibal”2 es 

una oportunidad formidable y efectiva de transformar las 

condiciones de la enseñanza y el aprendizaje en educación 

en artes visuales, pero su desarrollo no puede estar basado 

en repetir el modelo de la lámina o la pizarra sino en la in-

vestigación y la producción de alternativas que incorporen 

 
2 El Plan Ceibal es una aplicación generalizada del proyecto OLPC (one lap-
top per child) que se realizara en Uruguay luego de 2005 con la finalidad de 
la mejora de los aprendizajes, los procesos de enseñanza y la transforma-
ción digital. Consistió en dotar a todos los niños y maestros de las escuelas 
públicas uruguayas de un ordenador portátil (unos 380.000 niños y niñas 
y casi 20.000 maestros) e instalar sistema Wi-Fi en todas las escuelas pú-
blicas del país.

desde los programas gráficos, audiovisual y de sonido, hasta 

las posibilidades productivas y colaborativas de la  Web 2.0.

4.3 DEsARRoLLos DE ExPERIENCIAs LoCALIzADAs: 

Antes citábamos a Guattari y su apelación a la consideración 

de las prácticas micropolíticas y microsociales. En verdad, 

estamos convencidos de la necesidad de profundizar estas 

alternativas.

El sistema educativo moderno está fundado sobre las ideas 

de la generalización de las enseñanzas y la homogeneización 

social, y su particular versión uruguaya asociada a la cons-

trucción nacional y del Estado no constituye una excepción.

Pero lo democrático no es, a esta altura de los tiempos, 

que a todos nos ocurra lo mismo; salvo que aquello que 

nos acontece  sea la oportunidad de realizaciones localiza-

das que consideren pertinencias locales, particularidades e 

identidades múltiples.

Por esto, la ocurrencia en educación de experiencias loca-

lizadas y de micronarrativas han  de fortalecer el carácter 

transformador de la educación general y deben necesaria-

mente ser promovidas, sistematizadas y comunicadas ade-

cuadamente.

4.4 FoRMACIóN y PERFECCIoNAMIENTo DoCENTE: 

Habitualmente las transformaciones en la formación de 

base de los maestros y profesores, o en su perfecciona-

miento, se produce después o, cuando mucho, en paralelo a 

las reformas curriculares. No parece adecuado pensar así la 

educación de quienes han de tener luego la tarea de educar, 

sino en líneas temporales más constantes y flexibles.

Por otra parte, lejos estamos de  saldar aquí la discusión 

acerca de si los profesores de artes han de ser exclusiva-

mente de esta especialidad o los profesores generalistas 

serán quienes se ocupen de las prácticas de la educación ar-

tística. En cualquier caso, la formación y las oportunidades 

de mejoramiento pedagógico, disciplinar y/o profesional 

han de ser lo suficientemente abiertas y permanentes como 
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tenciones,  preocupaciones y búsquedas del profesorado.

En el caso uruguayo, en que la formación docente  se realiza 

en instituciones de carácter terciario fuera de la universi-

dad, la brecha entre la formación profesional y/o práctica y 

la preocupación académica más vinculada a la producción 

de conocimiento original  y a la investigación suele aparecer 

insalvable.

Por esto, la estructura de formación y perfeccionamiento 

del profesorado necesita encontrar los caminos de comuni-

cación que permitan la circulación de los docentes por vías 

de mayores oportunidades.

4.5 ABoRDAJE DEsDE LA PERsPECTIVA RELACIoNAL:

En la intención de desafiar la realidad a fin de una nueva 

construcción de lo educativo es necesario reivindicar, junto 

a la recuperación de la experiencia estética y la perspectiva 

de la cultura visual, la importancia de la condición relacio-

nal.

En tal sentido, partimos de la creencia de que lo relacional 

(BOURRIAUD, 2006) nos permite tener en cuenta los proce-

sos intersubjetivos que hacen a la educación artística desde 

el lugar de todos los participantes e involucrados y entender 

de que forma las personas construyen su mirada respecto 

a los acontecimientos visuales y las producciones del arte.

Las respuestas que la educación debe dar tienen que ver 

con incorporar alternativas metodológicas que coloquen a 

los sujetos en relación crítica y de acción respecto a las imá-

genes circundantes, lo visual y el arte.

Para esto, y porque no existe el manual que contenga las 

recetas necesarias,  debemos permanecer atentos a las ma-

neras en que las imágenes y las obras de arte construyen 

nuestras subjetividades, hacen parte de nuestras vidas, sig-

nifican nuestras relaciones con otras personas, representan 

nuestras identidades, y nos dan la  oportunidad creativa 

para actuar sobre el mundo.

CONCLUSIONES

La educación artística tiene entre sus motivos principales la 

construcción de ciudadanía y debe trascender la finalidad 

erudita acerca del conocimiento del arte y su historia oficial; 

aún más allá de los objetivos del sistema educativo formal, 

siempre consagrados al orden y la legitimidad.

Por esto, la relación del arte y de la educación no puede per-

manecer indiferente respecto de la producción y circulación 

de imágenes en la contemporaneidad, por lo que posicio-

narse desde la perspectiva de la cultura visual y la experien-

cia estética requiere necesarias transformaciones.

Esas transformaciones implican considerar la crítica cons-

tante de las bases doctrinarias y conceptuales tanto como 

las prácticas habituales en los centros educativos. Pero tam-

bién requieren: entendimiento acerca de qué sucede fueras 

de las paredes del aula escolar con las prácticas del arte y la 

producción visual; esfuerzo creativo para la incorporación 

de las nuevas tecnologías; capacidad de generación de ex-

periencias locales y de nivel micro; y al final, pero no menos 

relevante, condiciones mejores para la formación del pro-

fesorado y su actualización permanente, flexible y partici-

pativa.
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De onde vem a arte veiculada na escola?
¿Dónde viene el arte transmitido en la escuela?
The art disclosed in school comes from where?

Maria betânia e Silva
bet_arte@hotmail.com

Universidade Federal de Pernambuco / Centro de Artes e Comunicação

O artigo é parte da tese intitulada “Escolarizações da arte: dos anos 60 aos 80 

do século XX (Recife-Pernambuco)”, defendida no Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais em fevereiro de 2010 e 

orientada pela Profª.Drª. Ana Maria de Oliveira Galvão.

Tipo de artigo: Artigo Original

RESUMO

O texto busca discutir alguns elementos constituintes da arte que se veiculou 

no período dos anos 60 aos 80 do século XX em três escolas públicas da cidade 

do Recife. Parte de nossa pesquisa de doutorado que objetivou compreender 

como se deu o processo de escolarização da arte no espaço e tempo abordados. 

A metodologia utilizada foi centrada na análise de documentos impressos, ma-

nuscritos, imagéticos e orais. Os documentos foram identificados e consultados 

nas escolas, nos acervos particulares dos entrevistados, no arquivo público da 

cidade, na biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco. Entre os docu-

mentos impressos utilizamos leis, pareceres, resoluções, programas escolares 

etc. Os imagéticos foram fotografias, atividades realizadas pelos alunos. Os orais, 

depoimentos de professores, alunos e outros funcionários das escolas estudadas.  

O texto mostra que a arte veiculada na escola é um produto específico da escola, 

não é um conhecimento estritamente científico, apresenta elementos advindos 

de experiências vivenciadas também em outros espaços não escolares freqüen-

tados pelos professores.

Palavras-chave: ensino de arte, concepções de arte, saberes escolares.

RESUMEN

El texto busca discutir algunos elementos constitutivos del arte que se propagó 

en el período de los años 60 al 80 del siglo XX en tres escuelas públicas de la ciu-

dad del Recife. Es parte de nuestra investigación de doctorado cuyo objetivo fue 

analizar cómo se dio el procedimiento de escolarización del arte en los lugares y 
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fechas abordadas. La metodología utilizada se centró en el análisis de documen-

tos impresos, manuscritos, orales y visuales. Los documentos fueran identifica-

dos y consultados en las escuelas, en los acervos personales de los profesores, 

en el archivo publico de la ciudad, en la biblioteca de la Universidad Federal de 

Pernambuco. Los documentos impresos fueran leyes, dictamen, programas es-

colares etc. Los documentos visuales fueron fotografias, actividades realizadas 

por los alumnos. Los documentos orales fueran testimonios de los profesores, 

estudiantes y otros funcionarios de las escuelas. El texto pone de manifiesto que 

el arte enseñada en la escuela es un producto específico de la escuela, no es un 

conocimiento estrictamente científico, y presenta elementos extraídos de expe-

riencias vividas intensamente también en otros espacios no escolares frecuenta-

dos por los profesores.

Palabras Clave: enseñanza del arte, concepciones del arte, conocimientos esco-

lares.

AbSTRACT

The text seeks to discuss some constituent elements of the art that itself divulged 

in the period of the years 60 to the 80 of XX century in three public schools of the 

city of Recife.  It’s part of our research of doctorate that planned to understand 

as gave the trial of education of the art in the space and time approached.  The 

methodology utilized was centered in the analysis of printed documents, manus-

cripts, images and statements.  The text shows that the art divulged in the school 

is a specific product of the school, is not a strictly scientific knowledge, presents 

resulting elements of experiences experienced also in others spaces frequented 

by the professors.

Keywords: education of art, conceptions of art, school knowledge. 
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A arte na escola adveio do conhecimento científico e aca-

dêmico? A escola transpôs, recontextualizou, produziu uma 

arte ou fez um pouco de cada coisa? A escola produziu e/ou 

inventou um modo escolar de se ver a arte? Como ela fez 

isso? O que se considerava arte na escola?

Essas são algumas das questões que o texto procura abor-

dar como parte da tese desenvolvida no doutorado, que 

teve como principal objetivo compreender como se deu o 

processo de escolarização da arte em três escolas públicas 

da cidade do Recife. O estudo foi centrado no período dos 

anos 60 aos 80 do século XX.

As escolas estudadas foram escolhidas por serem conside-

radas escolas públicas de referência no período estudado; 

por terem em seu currículo o ensino de arte, pelo menos, 

desde os anos 60 do século XX; por disporem de um acervo 

documental possível de ser investigado e por serem localiza-

das em bairros distintos da região metropolitana da cidade 

do Recife. Assim, foram o Colégio Dom Bosco, localizado na 

zona norte, em um dos bairros mais populosos do período; 

o Colégio de Aplicação, criado como escola experimental 

e até início dos anos 70 situado no centro da cidade, sen-

do depois transferido para o campus universitário na zona 

oeste; o Ginásio Pernambucano, localizado na zona central. 

Durante a pesquisa foram entrevistados doze sujeitos entre 

professores, alunos e funcionários. Todos eles trabalharam 

e estudaram no período contemplado para a pesquisa.

Neste trabalho, optamos por utilizar o termo “arte” ao nos 

referirmos à disciplina escolar. Estamos considerando “arte” 

a educação artística, as artes plásticas, a música e canto or-

feônico, disciplinas que os professores entrevistados lecio-

navam no período estudado. Portanto, não nos deteremos 

em discutir e situar os significados das nomenclaturas da 

disciplina, como também não discutiremos a pluralidade do 

conceito de “arte”. Reunimos as disciplinas no termo “arte” 

porque elas fazem parte do campo1  mais amplo de conhe-

cimento da Arte.

O artigo, que ora apresentamos, versará sobre as concep-

ções de arte que estavam contidas nos diferentes docume-

tos coletados para a pesquisa e nos objetivos que se pre-

tendiam com o ensino de arte nas escolas que estudamos.

1.PoNTuAçõEs soBRE A HIsTóRIA DAs DIsCIPLINAs 

ESCOLARES

Nossa pesquisa foi baseada na História das Disciplinas Es-

colares, campo que tem se debruçado sobre questões que 

dizem respeito à constituição, estruturação, sistematização, 

inserção e/ou exclusão dos diferentes saberes no espaço 

escolar.

Diferentes autores desenvolveram reflexões significativas 

que contribuem para ampliar o debate sobre as questões 

que dizem respeito à constituição dos saberes escolares. Por 

exemplo, Bittencourt (2003), Chevallard (1994), Bersntein 

(1996), Julia (2001).

Julia (2001), por exemplo, afirma que a História das Disci-

plinas Escolares tenta identificar tanto através das práticas 

de ensino utilizadas na sala de aula como através dos gran-

des objetivos que presidiram a constituição das disciplinas, 

o núcleo duro que pode constituir uma história renovada 

da educação. Ao abrir a “caixa preta” da escola, busca-se 

compreender o que ocorre nesse espaço particular. Assim, 

uma disciplina se define tanto por suas finalidades quanto 

por seus conteúdos. 

O distanciamento no tempo é fundamental para possibili-

tar a percepção das influências ocorridas na própria cons-

tituição dos diferentes saberes escolares e Goodson (1990)  

acentua a importância da análise das mudanças nos conteú-

1Bourdieu denomina ‘campo’ o espaço no qual as posições dos agentes se 
encontram a priori fixadas. O campo se define como o locus onde se trava 
uma luta concorrencial entre atores com interesses específicos que carac-
terizam a área em questão. Bourdieu considera a sociedade como um todo 
o ‘campo’ mais geral, porém no interior desse ‘campo’ existem ‘subcam-
pos’. O campo é um microcosmo no interior do macrocosmo. Juntamente 
com o acadêmico e científico, o campo artístico é dos mais autônomos. 
Todo campo possui regras específicas, valores, consensos. Dentro desta 
perspectiva, se resolve o problema da adequação entre ação subjetiva e 
objetividade da sociedade, uma vez que todo ator age no interior de um 
campo socialmente predeterminado (BOURDIEU, 1983). Para um aprofun-
damento ver também Nogueira (2006 e 2007).
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dos escolares a partir de uma abordagem histórica.

A presença de cada uma das disciplinas escolares no cur-

rículo, para Bittencourt (2003), sua obrigatoriedade ou sua 

condição de conteúdo opcional e, ainda, seu reconhecimen-

to legitimado por intermédio da escola, não se restringe a 

problemas epistemológicos ou didáticos, mas articula-se ao 

papel político que cada um desses saberes desempenha ou 

tende a desempenhar, dependendo da conjuntura educa-

cional. Conforme a autora, Estado, deputados e partidos po-

líticos, associações docentes, professores e alunos, dentre 

outros, são agentes que integram a constituição das disci-

plinas escolares e, por intermédio de suas ações, delimitam 

sua legitimidade e seu poder.

Podemos afirmar que é, de fato, o papel político, que cada 

um dos saberes escolares desempenha, que garante e/ou 

determina a presença deles no currículo? É estritamente o 

saber científico que legitima as disciplinas escolares ou são 

as necessidades sociais do tempo histórico que vão legiti-

má-las?

Chevallard (1994) diz que existe uma instituição privilegiada 

que é produtora do conhecimento e que ocorre uma trans-

posição didática desse conhecimento para outras diferentes 

instituições menos privilegiadas que aquela. Nessa direção, 

as universidades e instituições que desenvolvem pesqui-

sa “científica” seriam as instituições privilegiadas porque 

produtoras de conhecimento. As escolas comuns seriam 

as menos privilegiadas e seriam essas as transpositoras do 

conhecimento produzido por aquelas. Mas, será que é isso 

mesmo que a escola faz? Não seria uma concepção genera-

lizante que anula os estudos que vêm sendo realizados por 

inúmeros pesquisadores no campo da história das discipli-

nas escolares, do currículo e do cotidiano escolar?

Outro autor, Bernstein (1996), afirma que qualquer disci-

plina escolar é recontextualizada ao ser deslocada de seu 

campo de produção. Ele ainda diz que há uma seleção de 

conteúdos, da seqüência e do ritmo em que serão trabalha-

dos na escola. O processo não é derivado da lógica existente 

no campo da produção desses conhecimentos.

Um dos elementos constituintes das disciplinas escolares 

são as concepções dos próprios sujeitos que veiculam os sa-

beres no espaço escolar. Assim, para entender de onde veio 

a arte veiculada na escola, no período que estudamos, foi 

fundamental imergir nas concepções de arte que estavam 

contidas nos documentos oficiais, nas concepções de arte 

que tinham os professores, os alunos e outros funcionários 

das escolas e nas concepções de arte dos lugares de forma-

ção freqüentados pelos professores. Observaremos isso no 

tópico que se segue.

2.QuE CoNCEPçõEs DE ARTE FoRAM REgIsTRADAs 

Nos DoCuMENTos oFICIAIs?

No estado de Pernambuco, desde a década de 60 do sécu-

lo XX, alguns documentos oficiais foram elaborados com 

o objetivo de organizar, estruturar e definir as mudanças 

curriculares que se pretendiam fazer naquele período. Na 

pesquisa, analisamos oito documentos oficiais estaduais e 

federais que foram identificados e produzidos no período 

do estudo. Entre os documentos podemos citar as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 e 1971, 

Resoluções Oficiais nº8 de 1971, nº17 de 1972, Currículo 

Oficial de 1968, 1974,1975, 1981, Diretrizes para implanta-

ção do ensino etc.

Ao analisarmos os documentos observamos que nem os 

estaduais, nem os federais possuíam concepções comuns 

de arte, pois a arte foi apresentada com dez definições di-

ferentes. Mais a frente apresentamos um quadro síntese 

com as concepções abordadas tanto nos documentos ofi-

ciais, quanto às apresentadas pelos sujeitos entrevistados. 

Em seguida, citamos dois exemplos dos documentos oficiais 

sendo um estadual e o outro federal.

No documento intitulado Currículo da Escola Primária em 

Pernambuco (PERNAMBUCO,1966) a educação artística, 

termo já utilizado no Estado antes da Reforma Educacional 

de 1971, encontrava-se como “prática educativa obrigató-

ria”. 

No Parecer nº 781/78 (BRASIL, 1978) a arte foi apresentada 

como um “instrumento fundamental para o desenvolvimen-

to do indivíduo e sua integração ao meio social”; como “co-

laboradora para o crescimento estético, emocional, intelec-

tual e social do indivíduo” e, em particular, para o “desenvol-
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08 vimento da sensibilidade e de habilidades de comunicação 

e expressão plástica, teatral, musical e coreográfica”. Além 

disso, ela foi apresentada como “facilitadora da aquisição de 

novas aprendizagens no campo da reeducação e do lazer”.

A diversidade de concepções apresentadas nos documentos 

oficiais contribuiu também para os diferentes significados 

dados à arte como disciplina escolar no decorrer da histó-

ria de seu ensino, no caso brasileiro. A multiplicidade das 

definições da arte e, praticamente, a ausência de um sen-

tido comum abria espaços para variadas interpretações e, 

conseqüentemente, o que seria ensinado na escola como 

arte. Um exemplo também da diversidade de concepções 

de arte foi abordado no estudo realizado por Frederico Mo-

rais (2002) que apresentou mais de 800 definições diferen-

tes sobre arte.

A questão é que estamos tratando de um campo de co-

nhecimento que contempla a razão e a emoção, envolve 

o pensamento e os sentidos, engloba aspectos difíceis de 

analisar, definir, avaliar, medir, explicar. O objetivo e o sub-

jetivo são características constantes e presentes no campo 

da arte. Além disso, na arte está incluído o desenvolvimento 

do pensamento concreto e abstrato. Não podemos excluir 

outros elementos que fazem parte da constituição de todo 

indivíduo e de toda a sociedade, que a arte também possui, 

por exemplo: a capacidade de reunir pessoas, independente 

de origem, formação, condição social e crença; de atingir 

diretamente o emocional.

A arte é um campo de conhecimento que inclui saberes 

diversos sejam eles filosóficos, epistemológicos, socioló-

gicos, históricos, sejam psicológicos, pedagógicos, enfim. 

Além disso, contêm conteúdos específicos, práticas, téc-

nicas, meios, suportes diferenciados de outros campos de 

conhecimento. Logo, não é só uma prática educativa, uma 

linguagem não verbal ou, simplesmente, um meio de comu-

nicação e expressão.

Uma questão, no entanto, se destaca: que conseqüências 

teve para a escola a dispersão e variação de significados 

apresentados nos documentos oficiais naquele período?

Uma delas foi a quantidade de denominações que a própria 

disciplina recebeu no decorrer do tempo. Outra conseqüên-

cia que indicamos era a diversidade na definição do que era 

específico a ser ensinado na aula de arte e o que de fato 

deveria se ensinar. Além disso, o quadro de formação espe-

cífica de professores no Brasil era muito reduzido e ainda os 

programas de pós-graduação em arte quase não existiam, 

no caso brasileiro, até meados dos anos 80 do século XX. 

Isso também contribuiu para a ampliação das diferentes 

significações, pois a maioria dos professores que ensinavam 

arte ou disciplinas relacionadas a ela, naquele período, era 

proveniente de outras áreas de formação ou não possuíam 

formação superior específica.

Essa situação está de acordo com o que Santos (1990) afir-

mou sobre alguns dos fatores que possibilitam a inserção de 

uma disciplina na escola que dizem respeito à organização 

dos profissionais, à emergência de grupos de liderança inte-

lectual, ao surgimento de centros acadêmicos de prestígio 

na formação de profissionais, à organização e evolução das 

associações de profissionais. Nesse caso, todas as caracte-

rísticas citadas pela autora estavam e ainda estão se consti-

tuindo e se solidificando no campo da Arte no Brasil.

Se nos documentos oficiais havia uma percepção diversifica-

da das concepções de arte, como os professores, os alunos 

e funcionários concebiam a arte nas escolas estudadas?

3. PRoFEssoREs, ALuNos E FuNCIoNáRIos

A observação das concepções de arte abordadas tanto nos 

documentos oficiais quanto pelos sujeitos que foram en-

trevistados nos levou a pensar como é que adquirimos as 

concepções que temos sobre determinada temática. Nesse 

sentido, podemos dizer que os dados da pesquisa apresen-

taram as experiências vividas e os espaços sociais freqüen-

tados pelos professores foram fundamentais para a constru-

ção e estruturação de suas concepções. Daí, a importância 

de ter conhecido diferentes elementos das experiências vi-

venciadas pelos professores em suas famílias e nos lugares 

de formação que os mesmos freqüentaram.

Nos depoimentos coletados percebemos que as concep-

ções de arte estabelecidas pelos professores fizeram refe-

rência às suas experiências pessoais vividas na infância e na 
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adolescência. Por vezes, também, estavam relacionadas aos 

espaços de formação que os mesmos freqüentaram. 

Assim, 

(...) A educação artística no colégio o que é? É 

festa, é canto, é recitativo, jogos, não é isso? 

A parte recreativa de um colégio? (professora 

de educação artística do Colégio Dom Bosco).

(...) quem trabalhou no Departamento de Cul-

tura sempre eram aquelas que tinham muita 

tendência pra arte. E era isso. Eu fiz lá, o pri-

meiro início foi lá, então, eu tinha muita coisa 

já de preparação e passava aquilo para os alu-

nos (professora de música e canto orfeônico 

do Colégio Dom Bosco).

(...) o trabalho se baseava nisso deixar que 

cada um usasse a sua expressão. Não era brin-

cadeira, era um trabalho sério. Mas, deixando 

a expressão do jovem e da criança extrapolar, 

fazer, não é? (professora de artes plásticas do 

Colégio de Aplicação).

No decorrer de seus depoimentos a arte que foi apresen-

tada pelos professores entrevistados estava diretamente 

relacionada às experiências vividas por eles mesmos no 

seio familiar e na rede de relações estabelecidas ao longo 

do tempo.

Da mesma forma que identificamos nos documentos ofi-

ciais e nos depoimentos dos professores uma variedade de 

concepções de arte, isso também foi observado na fala dos 

alunos e funcionários.

Em exemplos dos depoimentos dos alunos, apresentados 

aqui, percebemos algumas das concepções de arte como 

habilidade, tendência, técnica, livre-expressão.

“(...) eu me lembro mais ou menos. A aula de 

educação artística a gente tinha, pra ver as 

habilidades dos meninos quem tinha tendên-

cia para pintura, para a arte (...)” (aluno do 

Colégio Dom Bosco).

(...) a gente trabalhava muito técnica em arte, 

acho que era o enfoque, era conhecer técni-

cas e acho que mais a livre-expressão (aluna 

do Colégio de Aplicação).

Na totalidade dos documentos consultados e analisados 

na pesquisa identificamos nos documentos oficiais e nos 

depoimentos dos professores dez definições diferentes de 

arte. Nos depoimentos dos alunos sete definições e nos 

depoimentos dos funcionários três. Organizamos essas con-

cepções em um quadro que nos ajuda a visualizar a diversi-

dade e a aproximação dessas compreensões.

Concepções de arte apresentadas pelos documentos ofi-

ciais e pelos sujeitos

Documentos 
oficiais Professores Alunos Funcionários

prática educativa 
obrigatória dom habilidade

prática educativa tendência tendência

atividade recreação atividade atividade

linguagem não 
verbal aptidão aptidão

meio de 
comunicação e 
expressão

expressão livre-
expressão

preocupação 
geral do processo 
formativo

festa festa

condição da vida 
e da sociedade técnica técnica técnica

instrumento 
para o desenvol-
vimento

canto

do indivíduo

colaboradora 
para o 
crescimento 
estético, 
emocional e 
social

jogos e 
recitativo

meio para o 
desenvol-vimento 

social

facilitadora de 
aprendizagens

Fonte: Planilha elaborada de acordo com os documentos oficiais e os de-
poimentos orais coletados para a pesquisa.

De um lado essa diversidade de concepções aponta a plu-

ralidade de compreensões da arte que, por sua vez, está 
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08 estritamente relacionada às experiências pessoais vivencia-

das no decorrer da trajetória de vida dos indivíduos seja na 

família, no próprio espaço escolar, seja em outros espaços 

freqüentados e na rede de relações estabelecidas ao longo 

da vida. Por outro lado, a diversidade de concepções tam-

bém traz ao debate a própria pluralidade do conceito “Arte”.

Enfatizamos que o lugar ocupado pelos professores teve 

um papel fundamental na formação da própria concepção 

que os seus alunos adquiriram em suas trajetórias escola-

res. Embora, os alunos tenham registrado outros elementos 

além dos apresentados pelos professores, houve uma incor-

poração das concepções dos professores pelos alunos das 

escolas estudadas.

Já para os funcionários as concepções de arte apresentadas 

estavam direcionadas às atividades que eram desenvolvidas 

no interior do próprio espaço escolar.

No conjunto das escolas e dos documentos oficiais, duas 

concepções corresponderam, simultaneamente, ao que dis-

seram os documentos oficiais e os sujeitos. Foram elas, arte 

como expressão e atividade. Seis concepções foram as mes-

mas para os professores e para os alunos. Nesse caso, arte 

como tendência, técnica, expressão, aptidão, atividade, fes-

ta. A concepção de arte como técnica foi apresentada pelos 

professores, alunos e funcionários. Já a arte como colabora-

dora ou meio para o desenvolvimento social foi apresentada 

nos documentos oficiais e pelos funcionários. A arte como 

dom foi apresentada apenas por um professor. A arte como 

habilidade foi apresentada por dois alunos. 

Ao detectarmos as concepções de arte como aptidão, ten-

dência, dom, habilidade percebemos a permanência delas 

no decorrer do tempo que desde, pelo menos, o século XV 

já estavam presentes e eram comumente atribuídas a ativi-

dades artísticas e esportivas. Bourdieu afirma que a aptidão 

ou o dom são produtos de um investimento em tempo e em 

capital cultural (BOURDIEU, 2007). 

O estudo desenvolvido por Bueno (2000) aprofundou es-

sas concepções e buscou compreender os fundamentos 

das habilidades humanas. A autora identifica que as habi-

lidades não são vistas como decorrentes de contingências, 

possibilidades e processos de constituição e produção, mas 

de extração e desvelamento. Pois, até o século XV, toda re-

ferência à natureza embutia uma concepção religiosa que 

era compreendida como disposta pela vontade e desígnios 

divinos. A posse de um dom era um sinal de graça, conse-

qüência de uma predestinação, escolha direta de Deus.

Com o decorrer do tempo, na busca de uma explicação mais 

racional, diferentes estudos buscaram compreender os mo-

tivos pelos quais sujeitos têm mais habilidades em determi-

nadas áreas que outros. Assim, nas primeiras décadas do 

século XX se intensificaram os estudos de psicologia diferen-

cial com o objetivo de se detectar as diferenças individuais 

que tornariam certos indivíduos mais aptos para determina-

das tarefas. Mais recentemente, com as pesquisas sobre he-

reditariedade e o desenvolvimento dos estudos sobre gené-

tica humana, surgiram as explicações de caráter hereditário 

e genético nas tentativas de compreensão das habilidades.

No estudo de Bueno (2000) as habilidades humanas são 

fenômenos complexos e dinâmicos, frutos de processos de 

construção e de múltiplas contingências, condições e histó-

rias de aprendizagem, os quais necessitam ser reconhecidos 

e dos quais precisamos nos aproximar, não podendo ser es-

gotados e nem circunscritos ao nosso tão habitual raciocínio 

de causa e efeito. Assim, as habilidades são criadas, forma-

das e produzidas nas teias das relações sociais, mesmo em 

suas realidades mais singulares. Sociais são os seus meios, 

seus objetos, seus exercícios, seus modos de reconhecimen-

to e as atividades que as constituem.

Em sua pesquisa de doutorado, Bueno (2005) aprofundou 

os processos sociais de constituição das habilidades e ana-

lisou quais são e como se apresentam. Através de estudos 

de caso, a autora observou que pelo menos duas, ou até 

mesmo três, gerações anteriores apresentaram sistematica-

mente elementos que vão estimular e possibilitar o desen-

volvimento de determinadas habilidades num membro da 

família. Além de perceber que existem membros familiares 

que são pontos chave de estímulo e incentivo no desenvol-

vimento e aperfeiçoamento de determinada habilidade. 

Desse modo, Bueno (2005) diz que as habilidades são fatos 

sociais e, portanto, socialmente construídos. As habilidades 

são constituídas e emergem a partir de uma história e de 

processos de socialização. Dizer que alguém possui uma 
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habilidade significa reconhecer o domínio de uma execu-

ção, que envolve processos, procedimentos e manejos de 

competências específicas. Um saber-fazer específico implica 

em um modo de relação com a prática, hábitos comporta-

mentais que as acompanham, inculcação de valores éticos 

e estéticos ou sua posse prévia. Implica, também, em dis-

posições mentais e em um trabalho geral sobre si que, de 

fato, vai levar o indivíduo a pertencer ao campo. O exercício 

de uma habilidade não é, na vida de um indivíduo, uma de-

terminação, mas uma possibilidade da qual ele se apropria 

e que vai trazer as marcas e a história de suas relações, da 

estrutura da rede humana em que se desenvolvem e dos 

processos socializadores presentes.

Outros estudos vão voltar o olhar e observar as permanên-

cias das concepções de arte no decorrer da história do en-

sino da arte na educação brasileira e, nessa direção, a pes-

quisa desenvolvida por Silva (2005) apresenta a arte como 

técnica, expressão, atividade e conhecimento. Assim, a arte 

como técnica atravessa o período da colonização a meados 

do século XX; a arte como expressão, teve seu enfoque no 

início do século XX com o Modernismo no Brasil, atraves-

sando o Movimento da Escola Nova e o Movimento Escoli-

nhas de Arte até os anos 1960; a arte como atividade data 

do período da Escola Nova, mas foi fortemente enfatizada 

por meio da Lei 5692/71, que instituiu a Reforma Educacio-

nal do ensino de 1° e 2° graus e perpassou meados dos anos 

80; a arte como conhecimento tem sua ênfase por volta dos 

anos 90 aos dias atuais.

É fundamental sublinhar, porém, que a localização no tem-

po dessas concepções situam, de modo mais amplo, o pe-

ríodo em que elas estiveram de forma mais evidente na 

educação, por isso é preciso atentar para evitar a rigidez 

das classificações e marcos definidos numa idéia de história 

linear. A intenção foi utilizar esses marcos temporais como 

facilitadores da percepção da existência dessas concepções 

que permearam a arte no sistema educacional brasileiro. 

Evidentemente, como observamos isso não impede a coe-

xistência e permanência das mesmas no decorrer do tempo 

como. Vale evidenciar que as concepções estabelecidas no 

decorrer da história do ensino da arte, no caso brasileiro, 

rompem fronteiras temporais e marcos definidos e fixos.

No Brasil, durante o período da Escola Nova2  passou-se a 

reforçar o movimento de inclusão da arte na escola primá-

ria como uma atividade, como um fazer. Mas, uma ativida-

de integrativa para expressar ou para fixar o que tinha sido 

aprendido nas aulas de outras disciplinas. A arte passou a 

servir de suporte facilitador e utilizada como uma suporte 

para melhorar a aprendizagem dos conteúdos de outras 

áreas de conhecimento. Essa concepção de arte como ati-

vidade integrativa foi destacada na pesquisa desenvolvida 

por Pereira (2006), que fez uma análise dos programas de 

ensino de 1928 e 1941, em Minas Gerais. A autora observou 

que o ensino da arte estava relacionado a ser um instrumen-

to de suporte indispensável para a fixação dos conteúdos 

das demais disciplinas.

Outros estudos aprofundados apontam, por volta dos anos 

1950, no Brasil, para o surgimento também de algumas dis-

ciplinas como artes domésticas e artes industriais, em cujas 

aulas os meninos eram separados das meninas, pois as artes 

femininas (bordado, tricô, roupas de bebê, aulas de etiqueta 

etc.) e as artes masculinas (com madeira, serrote, martelo 

para confeccionar bandejas, porta-retratos, descansos de 

prato etc.) eram ensinadas também em espaços diferencia-

dos de acordo com Martins, Picosque e Guerra (1998).

Em nossa pesquisa, a presença das concepções de arte 

como aptidão, tendência, habilidade, atividade, um fazer, 

festa e expressão também foram encontradas em outros 

documentos analisados nos espaços de formação que os 

próprios professores freqüentaram em suas trajetórias de 

formação profissional.  Logo, as concepções de arte veicu-

ladas pelos espaços de formação foram incorporadas pelos 

professores que transmitiram a seus alunos.

Mesmo se a diversidade de concepções de arte foi uma ca-

racterística destacada no período estudado, observamos 

que o maior percentual de coincidência dentre as concep-

ções se referiu aos professores e alunos. Podemos dizer que 

essa influência desencadeou um “movimento em cascata” 

2Ver Lourenço Filho (1978). Para a Escola Nova em Pernambuco ver Araújo 
(2002). A partir dos anos 90, do século XX, o campo de pesquisas da His-
tória da Educação no Brasil se debruçou intensamente sobre esse período 
revisitando-o e resignificando as reflexões sobre o mesmo. Entre os estu-
dos desenvolvidos podemos destacar Faria Filho e Souza (2006).
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espaços de formação para os professores que os freqüen-

taram e desses mesmos professores para seus alunos. Se 

de um lado a escola é um espaço de produção de saberes, 

de outro, ela também é reprodutora das concepções desses 

mesmos saberes que veicula, mesmo se essas concepções 

não têm origem no saber acadêmico e científico.

Identificando as concepções como um dos elementos cons-

tituintes das disciplinas escolares, apresentaremos também 

outro elemento que diz respeito aos objetivos. Ou seja, o 

que se pretendia com a arte na escola? Quais eram os ob-

jetivos estabelecidos, previstos e desejados para o ensino 

de arte?

4. oBJETIVos PARA o ENsINo DE ARTE NA EsCoLA

Os objetivos apresentados nos documentos oficiais eram 

comuns e/ou divergentes entre eles? O que os professores 

objetivavam que seus alunos aprendessem?

Os objetivos direcionados à arte pelos documentos oficiais 

na escola abrangiam o desenvolvimento psíquico e o desen-

volvimento sensorial, o desenvolvimento motor e o desen-

volvimento do senso estético, a auto-expressão e a aprecia-

ção, o desenvolvimento da criação e o desenvolvimento da 

concentração etc.

Embora a diversidade tenha se feito presente, nos docu-

mentos oficiais, também nos objetivos esperados com o 

ensino de arte nas escolas, alguns elementos em comum 

eles possuíam. Desse modo, o desenvolvimento da expres-

são, da criatividade, da sensibilidade, do senso estético e do 

equilíbrio emocional são características comuns apresenta-

das nos documentos oficiais que atravessaram os anos 60, 

70 e 80.

Mas, nas vozes dos professores quais eram os objetivos de-

sejados por eles, o que eles queriam atingir com seu traba-

lho pedagógico no ensino de arte?

Em seus depoimentos, nos planos de aula elaborados e nas 

imagens analisadas os objetivos se centravam em aprender 

música boa, a música que emociona; ter uma educação mu-

sical; desenvolver o gosto musical; ensinar aos alunos como 

se organizar uma casa; aprender noções de decoração; pre-

parar alimentos; saber como cuidar das crianças; aprender 

recreações; a organizar festas; exercitar as danças popula-

res; jogos recreativos; cantos e recitativos; desenvolver a 

sensibilidade; a habilidade manual; aguçar a curiosidade 

para a pesquisa de materiais; desenvolver a personalidade e 

a criatividade; expressar-se criativamente através da prática 

artística; utilizar as habilidades artísticas em diferentes situ-

ações de aprendizagem; conhecer o folclore; profissionali-

zar o aluno de aptidões para as técnicas de artes plásticas e 

desenvolver no educando a sensibilidade e criatividade para 

o trabalho artesanal.

Em seguida visualizamos algumas das atividades realizadas 

nas aulas de arte.

Fonte: Álbum de fotografias, anos 70 
Apresentação de Maracatu. Colégio Dom 
Bosco.
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Fonte: Álbum de fotografias, anos 70. Jogral. 
Colégio Dom Bosco.

Fonte: Álbum de fotografias, anos 60. Exposição 
de trabalhos. Colégio Dom Bosco.   

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1976 
Colégio de Aplicação – 5ª série Pesquisa sobre 
Folclore

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1977. 
Colégio de Aplicação – 7ª série. Pesquisa sobre 
meios de transporte 

Fonte: Álbum de fotografias, anos 60. Apresen-
tação de dança em Festa Junina.
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Vale destacar que alguns dos objetivos apresentados pelos 

professores também se centraram nas experiências de for-

mação profissional. Assim, transmitir suas experiências às 

futuras gerações era o fim principal de seus trabalhos pe-

dagógicos. Almeida (1997) afirma que a definição da inter-

venção do professor na realidade educacional, identificando 

a sua organização, as informações privilegiadas, suas inter-

pretações de valores, poderá contribuir para a compreen-

são do seu papel na ação educativa e nas possibilidades de 

mudança que o mesmo poderá estabelecer na definição de 

projetos pedagógicos determinados.

Então, de onde veio a arte veiculada na escola?

A pesquisa mostra que a arte veiculada na escola não era 

um conhecimento estritamente científico. Até porque no 

período estudado, a produção científica no campo da arte, 

ainda não estava constituída, no caso brasileiro. É certo, 

porém, que houve uma reconfiguração de elementos do 

campo científico, incorporados pelos professores em suas 

experiências de formação que foram trazidas para suas prá-

ticas pedagógicas. A arte veiculada na escola apresentou 

ainda, elementos advindos, observados e percebidos em 

outros espaços não escolares conhecidos pelos professores 

que conduziram seus alunos ao contato com os mesmos. 

Diversos elementos foram provenientes das próprias ex-

periências pessoais vivenciadas pelos professores em suas 

famílias e em outros espaços sociais como, por exemplo, a 

vivência em festas, brincadeiras, jogos, decoração de am-

bientes, danças populares etc. Essas experiências foram 

retrabalhadas pelos professores de arte em sala de aula e 

em outros espaços da escola, como pudemos observar em 

algumas das imagens aqui apresentadas.

Os dados reforçam a arte como uma disciplina diferenciada 

das outras porque não trata só do pensamento lógico, mas 

rompe com ele. Utiliza o pensamento abstrato, trabalha 

com os aspectos cognitivos, as emoções, os sentidos e sen-

sações. Não envolve só a mente, mas todo o corpo. Ela não 

se restringe apenas à medição, à verificação, à comprova-

ção, à repetição que são aspectos próprios do saber logos3, 

mas extrapola essas características. Particularmente, por es-

ses e outros motivos, a arte foi, quase sempre, considerada 

uma disciplina menos prestigiada no currículo por não ser 

possível enquadrá-la unicamente no saber científico4. Além  

disso, por ela abordar diversos outros aspectos que fazem 

parte da constituição do ser humano, a escola, desde pelo

3 Ver Amorim (2007). Podemos dizer para o caso da arte aqui estudado, que 
ela não foi deslocada de seu campo de produção, mas houve um proces-
so de reconfiguração de saberes incorporados pelos professores em suas 
diferentes trajetórias de vida e de formação. É preciso também registrar 
que outro campo de produção de arte foi identificado, outra arte que é es-
pecificamente escolar, que não pode ser generalizada e nem uniformizada 
porque cada escola apresentou uma arte diferenciada.

4Uma reflexão significativa da divergência entre arte e ciência foi desenvol-
vida por Oliveira (2008).

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1970. 
Colégio de Aplicação. Técnica: pintura com 
cera e anilina – 1ª série

Fonte: Pasta de atividades dos alunos, 1965. Co-
légio de Aplicação. Técnica: pintura com cera e 
anilina – 3º ano
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menos a época moderna, optou por enfatizar e estabele-

cer diferentes “status” entre os saberes que compunham 

o currículo escolar, escanteando aqueles que “fugiam” aos 

padrões denominados “ciência”.

Como também já discutiram outros autores as disciplinas 

escolares não são nem uma vulgarização nem uma adapta-

ção das ciências de referência, mas um produto específico 

da escola, que põe em evidência o caráter eminentemente 

criativo do sistema escolar.

REfERêNCIAS bIbLIOGRÁfICAS

ALMEIDA, Roseane Soares. (1997). A prática pedagógica da Educação Fí-
sica na construção do projeto político-pedagógico da escola: a polêmica 
do discurso superador. Dissertação (Mestrado em Educação). Recife: UFPE.

AMORIM, Marília. (2007). Raconter, démontrer, survivre: formes de savoirs 
et de discours dans la culture contemporaine. Paris: Éditions Érès.

ARAÚJO, Cristina.(2002). A Escola Nova em Pernambuco: educação e mo-
dernidade. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife.

BERNSTEIN, Basil. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, 
research, critique. Londres: Taylor & Francis.

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. (2003). Disciplinas escolares: histó-
ria e pesquisa. In: OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda de; RANZI, Serlei Ma-
ria Fischer (orgs.). História das disciplinas escolares no Brasil: contribuições 
para o debate. Bragança Paulista: EDUSF, p.9-38.

BUENO, Kátia Maria Penido. (2000). As habilidades humanas: formas de 
compreensão e processos de constituição. Dissertação. (Mestrado em Edu-
cação). Belo Horizonte: UFMG.

______. (2005). Os processos sociais de constituição das habilidades: tra-
ma de ações e relações. Tese. (Doutorado em Educação). Belo Horizonte: 
UFMG.

BOURDIEU, Pierre. (2007). Os três estados do capital cultural. In: NOGUEI-
RA, 

Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs.). (2007). Escritos de Educação. Petró-
polis: Vozes.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. A Lei 5692 de 1971 e o Ensino de 
primeiro grau – Série Ensino Fundamental (1971). Brasília.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parecer nº 781/78. (1978). Bra-
sília.

BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução nº8 de 1º de dezembro 
de 1971. (1971). Brasília.

CHEVALLARD, Yves. (1994). Les processus de transposition didactique et 
leur theorisation. In: ARSAC, G; CHEVALLARD, Y.; MARTINAND, J-L.; TIBER-
GHIEN, Andrée (éds.). La transposition didactique à l’epreuve. La pensée 
sauvage, Grenoble, p.135-180.

FARIA FILHO, Luciano Mendes de; SOUZA, Rosa Fátima. (2006). A contri-
buição dos estudos sobre grupos escolares para a renovação da história do 
ensino primário no Brasil. In: VIDAL, Diana (org.). Grupos escolares: cultura 
escolar primária e escolarização da infância no Brasil (1893-1971). São Pau-
lo: Mercado das Letras, p.21-57.

GOODSON, Ivor. (1990). Tornando-se uma matéria acadêmica: padrões de 
explicação e evolução. Revista Teoria e Educação. Porto Alegre, n.2, p.230-
254.

JULIA, Dominique. (2001). A Cultura Escolar como objeto histórico. Revista 
Brasileira de História da Educação, n1, jan/jun, p10-43.

LOURENÇO FILHO, Manuel Bergstrom. (1978). Introdução ao Estudo da Es-
cola Nova. 12 ed. São Paulo: Melhoramentos.

MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisa; GUERRA, M. Terezinha Telles. 
(1998). Didática do Ensino de arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e co-
nhecer arte. São Paulo: FTD.

MORAIS, Frederico. (2002). Arte é o que eu e você chamamos arte. Rio de 
Janeiro: Record.

NOGUEIRA, Maria Alice; CATANI, Afrânio (Orgs.). (2007). Escritos de Educa-
ção. Petrópolis: Vozes.

NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio M. Martins. (2006). Bourdieu 
e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica.

OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. (2008). Em defesa da divergência entre 
arte e ciência. In: BRANDÃO, Carlos Antonio Leite (Org.). A república dos 
saberes: arte, ciência, universidade e outras fronteiras. Belo Horizonte: 
UFMG, p.167-176.

PEREIRA, Denise Perdigão. (2006). Que arte entra na escola através do cur-
rículo? Entre o utilitarismo e a possibilidade de emancipação humana pela 
arte, nos Programas de 1928 e 1941, na Escola Nova em Minas Gerais.

Dissertação (Mestrado em Educação). Belo Horizonte: Pontifícia Universi-
dade Católica, 2006.

PERNAMBUCO. Colégio Dom Bosco. (1960, 1970). Álbum de Fotografias.

PERNAMBUCO. Colégio de Aplicação. (1960, 1970, 1980). Pastas de ativi-
dades dos alunos.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Cultura. (1972). Resolução nº17.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Cultura. (1972). Diretrizes para 
implantação do ensino de primeiro grau. Recife: SEC, PE.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Cultura. (1966). Currículo da Es-
cola Primária em Pernambuco. Recife: SEC, PE.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Cultura. (1968). Departamento 
de Educação Primária. Currículo da Escola Primária em Pernambuco. Re-
cife: SEC.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Cultura. (1974). Departamento 
de Ensino. Divisão de Ensino de 1º e 2º graus. Proposta Curricular. Ensino 
de 1º grau. Comunicação e Expressão.

PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Cultura. (1975). Departamento 
de Ensino. Divisão de Ensino de 1º e 2º graus. Proposta Curricular. Ensino 
de 1º grau. Comunicação e Expressão.

Maio 2011 | De onde vem a arte veiculada na escola? | Maria betânia e Silva |31 



   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#1
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08 PERNAMBUCO. Secretaria de Educação e Cultura. (1981). Departamento 
de Ensino. Divisão de Ensino de 1º e 2º graus. Proposta Curricular. Ensino 
de 1º grau. Comunicação e Expressão.

SANTOS, Lucíola Licínio. (1990). História das Disciplinas Escolares: perspec-
tivas de análise. Revista Teoria e Educação. Porto Alegre: n. 2, p.21 a 29.

SILVA, Everson Melquiades Araújo. (2005). Arte como conhecimento: as 
concepções de ensino de arte na formação continuada dos professores dos 
anos iniciais do Ensino Fundamental de Recife. Dissertação (Mestrado em 
Educação).

Recife: UFPE.

32  |  Maria betânia e Silva | De onde vem a arte veiculada na escola? | Maio 2011



   REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #1 | ISSN

 1647-0508

Arts & Culture, un proyecto glocal: procurando um novo sentido 
na educação pela paz
Arts & Culture, un proyecto glocal: en busca de una nueva dirección en la educación para la paz

Arts & Culture, un proyecto glocal: looking for a new direction in education for peace

Maria Genoveva Moreira Oliveira
E-mail: genovevaoliveira@gmail.com

CHAIA, Centro de Investigação de História de Arte e Investigação Artística, Universidade 
de Évora

Tipo de artigo: Artigo Original

RESUMO

Nas categorias de efeitos da intervenção da arte para os alunos, o mais frequen-

te é distinguir o desenvolvimento pessoal, especialmente a auto-estima e a au-

toconfiança, o desenvolvimento social, afectivo, como resultados de prazer e a 

sensação de realização, habilidades e técnicas, o conhecimento da forma de arte 

e a análise. Educar para a paz através da arte visa a envolvência de alunos por 

vezes problemáticos, que têm interesses divergentes da escola, problemas so-

ciais e familiares graves. É também importante referir outros efeitos associados a 

estes, como o tipo de intervenção, a natureza e a extensão do projecto, a relação 

professor-artista e artista-aluno e a relação da quantidade de actividades e do 

seu desenvolvimento e divulgação no tempo. Neste estudo, queremos privile-

giar a relação criativa entre artistas e estudantes. Teorizamos através da prática 

da hermenêutica da “pedagogia tóxica”, que fornece um instrumento hipotético 

para criticar o processo de aprendizagem no âmbito da escola / vida moderna / 

globalização. 

Palavras-chave: Relação artista-aluno; pedagogia tóxica, produção de discurso, 

educação artística pela paz, pedagogia crítica.

RESUMEN

En las categorías de efectos de la intervención de los estudiantes de arte, el más 

común es distinguir el desarrollo personal, sobre todo autoestima y confianza en 

si mismo, en desarrollo social, emocional, como resultado de placer y sensación 

de logro, habilidades y técnicas, los conocimientos, la forma de arte y el análisis. 

Educar para la paz a través del arte busca la participación de los estudiantes, a 

veces problemática, que tienen intereses divergentes de la escuela, graves pro-

blemas sociales y familiares. También es importante tener en cuenta otros efec-

tos asociados a estos, como el tipo de intervención, la naturaleza y el alcance del 

proyecto, la relación entre artista-profesor y la relación artista-alumno, la canti-
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dad de actividades, su desarrollo y difusión en tiempo. En este estudio, nos cen-

tramos en la relación creativa entre artistas y estudiantes. Teorizado a través de 

la práctica de la hermenéutica de la “pedagogía tóxica”, instrumento hipotético 

que proporciona una herramienta de critica de el proceso de aprendizaje dentro 

de la escuela / la vida moderna / globalización.

Palabras clave: La relación artista-alumno; pedagogía tóxica, la producción del 

discurso, la educación artística para la paz, la pedagogía crítica.

ABsTRACT:

The most frequently categories of art interventions effects for pupils and young 

people are personal development, especially self-esteem and self confidence, so-

cial development, affective outcomes such as enjoyment and sense of achieve-

ment, skills and techniques, artform knowledge and appreciation. Educating for 

peace through art seeks the involvement of difficult students, which have diver-

gent interests of the school, serious social and family problems. t is also important 

to mention other effects associated as the type of intervention, the nature and 

extent of planning, artist-teacher relationship and artist-pupil relationship and 

the amount and spread of time. n this study I want to privilege the creative re-

lationship between artists and students. I theorise through the practice of “toxic 

pedagogy hermeneutics”, which provides a hypothetical instrument to critique 

the process of learning in the framework of the school/modern life/globalization.

Keywords: Artist-student relationship; toxic pedagogy, speech production, art 

education for peace, critical pedagogy.
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INTRODUÇÃO

Pretendemos com este projecto uma atitude de pedagogo 

de arte crítico que tenta tornar explícitas as componentes 

ocultas do currículo e as dinâmicas que os textos visuais 

criam. A pedagogia crítica pode ser incómoda, mas é refle-

xiva e cria enfoques alternativos. É a partir de um exercício 

“incómodo”, o da crítica e da reflexão, que os alunos e os 

docentes poderão questionar os significados das obras de 

arte. O sentirmo-nos incomodados é um ponto de partida 

para qualquer aprendizagem. Mas como ensinar e pesqui-

sar numa perspectiva histórica crítica artística? Um projecto 

que envolve artistas plásticos locais e estudantes do ensino 

secundário profissional, bem como o contacto com museus 

de arte moderna e contemporânea e galerias de arte, tem 

revelado que os jovens são capazes de problematizar o sen-

tido da arte, comunicar valores e posições que adoptam 

nos seus percursos e no trabalho com os outros, adquirindo 

uma nova linguagem e um novo vocabulário (Barbe-Gall, 

2009). O projecto tem demonstrado uma componente prá-

tica do trabalho baseada numa concepção de que as res-

postas subjectivas e pessoais podem reforçar e enriquecer o 

ensino, através do constante questionamento da aprendiza-

gem. Através das suas experiências de investigação, os estu-

dantes podem escolher diferentes histórias de produção de 

arte ao longo dos tempos, bem como descobrir diferentes 

interesses em relação a diferentes artistas, através dos quais 

podem reflectir e fazer uma análise sobre os seus próprios 

interesses.

1. FuNDAMENTAção TEóRICA

O processo de ensino (ensino formal ou não formal) não 

pode proporcionar representações absolutas da verdade, 

assim como a interpretação do conhecimento está também 

sujeita a uma reinterpretação por parte do aluno/docente 

de acordo com o género, a cultura, as capacidades e o con-

texto étnico. As condições pós modernas estão a modificar 

a concepção da aprendizagem dos educadores, a forma de 

aprender dos alunos e a análise da aprendizagem. Uma das 

grandes premissas da educação de uma forma geral e es-

pecificamente da educação artística é que os professores 

deveriam alertar os seus alunos para a tomada de consci-

ência da grande diversidade, de interpretações possíveis, 

das grandes mudanças e diferenças a que o conhecimento 

está sujeito e que essa flexibilidade é fundamental para o 

pensamento criativo (Efland, Freedman, Stuhr, 2003: 83). 

Não é fácil ensinar numa perspectiva pós moderna. Certos 

estudos críticos têm apontado que a educação assinala a 

existência de mecanismos de conservação e reprodução das 

dimensões socioeconómicas de estrutura que operam siste-

maticamente ao serviço dos interesses da indústria e do Es-

tado, com o objectivo de produzir uma força de trabalho efi-

ciente e um consenso político (Efland, 2002). Uma reforma 

educativa pactuada por estes vectores suscita certos estilos 

do conhecimento como o produtivo e o burocrático, ambos 

assentes numa mudança superficial do sistema ao invés de 

uma reformulação profunda, assente numa abstracção do 

conhecimento, pensando a prática como algo separado da 

teoria, sustém a ideia de que os professores e as pessoas de 

uma forma em geral podem desempenhar funções múlti-

plas incluindo as burocráticas (Eisner, 2003). De um ponto 

de vista pós moderno, uma reforma educativa deveria ali-

mentar o uso do conflito como ferramenta de aprendiza-

gem, ao invés de se procurar o consenso entre professores 

e alunos. O avanço da aprendizagem cooperativa e outros 

tipos de trabalho em grupo na escola faz-se com a promo-

ção da identificação de problemas (Field,1970).

A teoria pós moderna retoma algumas das questões e te-

mas que só se podiam abordar em certas disciplinas como 

a crítica, a história de arte e a estética, transportando em 

si grandes modificações no seu conteúdo e sentido dessas 

disciplinas e dilui os limites que as separam de outras áreas 

temáticas. Dentro da escola, estas questões da transgressão 

entre as disciplinas não são abordadas ou são levemente 

abordadas, da mesma forma que se ignora a representação 

do conhecimento como uma construção social e raramente 

se tem em conta a opinião dos estudantes ou do público. 

Para ensinar sob um ponto de vista pós moderno, é neces-

sário conceptualizar a história como instável, não linear, 

culturalmente integrada, de identidades concretas e muito 

interpretativa (Hughes, 1993). Os educadores dependem de 

instituições públicas e como tal tiveram de se submeter e 

adaptar para poder sobreviver. Devido a estas dificuldades 

e às de representação, a educação artística tem pouco a ver 
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ser um híbrido de conceitos educativos gerais e práticas ar-

tísticas do momento (Efland, Freedman, Stuhr, 2003: 88). 

Outras características a analisar na relação da educação 

artística e as teorias pós modernas é o individualismo e o 

multiculturalismo. O conceito do individualismo na educa-

ção artística surge através das concepções de originalidade, 

talento artístico, expressão do eu, fomento da responsabili-

dade e do conceito da excelência (Efland, Freedman, Stuhr, 

2003: 88). O auge do multiculturalismo na educação e nas 

políticas educativas surge aliado aos problemas disciplinares 

das escolas em vários países. Para resolver estes problemas, 

os educadores anteriormente recorriam a meta relatos de 

estruturas e controlo, histórias baseadas no colonialismo e 

dominação masculina impregnes de estereótipos e genera-

lizações culturais em relação aos dominados. O pensamento 

pós moderno alimentou um certo pessimismo em relação 

aos meta relatos com fins educativos. Para terminar com os 

meta relatos, é necessário uma análise mais desfragmenta-

da e uma justaposição de identidades culturais através de 

encontros de culturas para observar as suas complexidades 

(Clifford, 1988).

O pós modernismo procura o pluralismo inerente à própria 

vida. O curriculum pós moderno deve abordar estas ques-

tões do individualismo e do multiculturalismo, de modo que 

reflicta condições sociais mais amplas. O individualismo per 

si sai derrotado no interior destas propostas porque a escola 

é um espaço social e com uma missão socializante, mas por 

outro lado interrogamo-nos se haverá realmente um espa-

ço dentro da escola para o individualismo dos estudantes? 

Condicionados nas suas atitudes e muitas vezes obrigados 

a desenvolver os mesmos trabalhos que os seus colegas, 

trabalhando em condições controladas por normas da insti-

tuição, copiam-se uns aos outros e copiam de outras fontes, 

normalmente realizando “copy paste” da internet. Neste 

contexto, pretendemos através do arts&culture dar um es-

paço ao individual, sem esquecer o social, incentivando o 

diálogo e fomentando as relações interpessoais que permi-

tam uma diferente relação entre os alunos e entre os alunos 

e a escola. A abordagem dos temas teóricos e práticos que  

é realizada em cada turma é diferente, pois diferentes são 

também as suas características.

A ideia moderna de incentivar o individualismo nos estu-

dantes pela livre expressão, não passou, muitas vezes, de 

uma ideia utópica. Sob o ponto de vista pós moderno, passa 

pela tomada de consciência dessa utopia, dessas dificulda-

des entre a dicotomia indivíduo e a sociedade (Efland, Fre-

edman, Stuhr, 2003: 90). A representação multicultural no 

curriculum é segmentada e instável. Os artefactos são por 

vezes apresentados de forma desfragmentada e descon-

textualizada, muitas vezes analisados pela perspectiva mo-

derna ocidental de uma análise formal, sem que isso leve 

professores e alunos a extraírem as consequências dessa 

situação. Para Sleeter e Grant (1987), o problema da intro-

dução do multiculturalismo nas escolas é que se deixou o 

seu papel totalmente focalizado nas mãos dos professores, 

considerando-os os únicos agentes dessa responsabilidade. 

Em alguns casos, em certos países, os governos e as insti-

tuições do ensino tentaram integrar todas as culturas de 

igual modo no curriculum, mas para além da legislação ser 

reduzida, de uma forma geral, a apresentação limita-se a 

um número reduzido de artefactos que representam essas 

culturas. A questão do multiculturalismo num novo concei-

to de curriculum remete-nos para questões que devem ser 

reflectidas como a apropriação e o significado cultural e a 

importância da interpretação e reflexão destes temas para 

professores e alunos.

A perspectiva pós moderna é difícil e complexa e muito per-

meável à influência dos meios tecnológicos de informação 

que proporcionam o acesso à cultura simbólica, mas neces-

sitando de uma atenção cautelosa na sua utilização para fins 

educativos. Certos estudos têm demonstrado que os educa-

dores de arte e os outros de forma geral, têm manifestado 

uma séria preocupação perante a possibilidade dos compu-

tadores controlarem os alunos limitando a sua criatividade, 

a sua interacção social e a capacidade de pensamento críti-

co, o que não têm necessariamente que ser assim (Bowles 

S and Gintis H. 2002). Se por um lado há esse risco, também 

a utilização da internet e do computador poderá levar a po-

tenciar certas facetas do pensamento crítico, bem como o 
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desenvolvimento da informação sobre o conhecimento ar-

tístico e a criação artística (Efland, Freedman, Stuhr, 2003: 

88). Como forma de apoio aos trabalhos teóricos e práticos 

do projecto arts&culture são solicitados trabalhos aos alu-

nos em Multimédia, (moviemaker, flash, powerpoint, cons-

trução do blog ou outros) que aliem a componente activa e 

profissional do curso, conduzindo os alunos ao encontro de 

um sentido de utilidade no que pesquisam e criam.

Na teoria pós moderna, a arte é uma forma de produção 

cultural destinada a criar símbolos de uma realidade comum 

através da reciclagem de conteúdos e métodos e técnicas 

de formação modernas e pós modernas. Valoriza os peque-

nos relatos de várias pessoas ou grupos sem representação 

do cânon dos artistas tentando explicar as repercussões do 

poder na homologação do saber artístico, utilizando argu-

mentos relacionados com a desconstrução para mostrar 

que não há pontos de vista privilegiados. Reconhece que as 

obras de arte têm múltipla codificação em vários sistemas 

simbólicos. O valor desta teoria assume-se na necessidade 

de melhorar e aprofundar o nosso entendimento sobre o 

panorama social e cultural (Efland, Freedman, Stuhr, 2003: 

126)

“Uma responsabilidade essencial da educação no futuro 

será ensinar os alunos acerca do poder das imagens e das 

liberdades e das responsabilidades que observam neste 

poder. Se queremos que os alunos compreendam o mun-

do pós-moderno em que vivem, o currículo terá de prestar 

uma maior atenção ao impacto das formas visuais de ex-

pressão mais além dos limites tradicionais do ensino e da 

aprendizagem, incluindo o limite das culturas, das discipli-

nas e das formas artísticas” (Efland, Freedman, Stuhr, 2003: 

88). Através da análise das imagens visuais que nos rodeiam 

na imprensa, na televisão, na internet, na publicidade, no 

cinema temos analisado de forma comparativa e reflexiva o 

discurso da história da arte no passado e na contemporanei-

dade, num processo de avanço e recuo na história tentan-

do estabelecer um fio condutor e observando rupturas na 

linguagem artística. Na opinião de Maria Acaso (2009:24), 

a linguagem visual está seriamente ameaçada por um pro-

cesso interno de hiperdesenvolvimento, a pedagogia está 

ameaçada pela Pedagogia Tóxica, uma metodologia edu-

cativa que vive nos tempos actuais um grande progresso. 

Acaso define a pedagogia tóxica como sendo “Um modelo 

educativo que tiene como objectivos: a) que los estudian-

tes formen su cuerpo de conocimientos a través del conoci-

miento importado (metanarrativas) y b) sean incapaces de 

generar conocimiento próprio” (2009: 41). Aos professores 

da maioria dos países ocidentais não foi questionado sobre 

o desenho curricular das disciplinas, muitas vezes não sabe-

mos como foram elaborados estes programas que nada têm 

a ver com a realidade dos nossos alunos. A pedagogia tóxica 

consegue que não haja interrogação sobre o sistema e que 

actuemos sem reflexão, tendo como objectivo que os es-

tudantes formem um corpo de conhecimentos através das 

metanarrativas e sejam incapazes de produzir conhecimen-

to próprio. É um modelo centrado nos resultados em vez 

de estar centrado na aprendizagem, criando uma enorme 

competitividade, utilizando um método de monólogo em 

que o estudante não tem um papel interventivo, logo não 

há interesse na desconstrução profunda para chegar à ver-

dadeira mensagem (Geahigan, 2000).

Como competir com as imagens da internet, da televisão 

que invadem o olhar dos nossos alunos? Como competir 

com os ídolos como Britney Spears ou Lady Gaga ou jogos 

de computador com a fama de Counter Strike? A adrena-

lina despoletada por estas imagens não tem concorrência 

no universo escolar. Esta competição é fortíssima em con-

traposição com programas cujos conteúdos estão, por ve-

zes, desajustados relativamente aos cursos profissionais do 

ensino profissional português e ao perfil do estudante que 

frequenta estes cursos. As artes sofrem de um sistema de 

espectáculo sem precedentes, associada ao consumo diá-

rio de imagens (na nossa casa, na internet, nos outdoors, 

no nosso telemóvel). A Educação Artística, a Didáctica das 

Artes e da Cultura Visual são áreas educativas no mundo 

do conhecimento e da educação que detém uma linguagem 

específica, a linguagem visual. Gilles Lipovetsky (2004:8) re-

fere os conceitos Hiper e Mundo- Imagem, numa sociedade 

actual que classifica de hiperconsumo, a sociedade do su-

permercado, da publicidade, do carro e da televisão.

É esta sociedade com as suas características que nos trans-

mite um novo tipo de linguagem visual. Os conceitos mun-
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08 do-imagem e consumo-mundo utilizados por Lipovetsky 

inserem-se num universo de globalização, do mercado da 

oferta e da procura em que sistematicamente somos con-

vidados a consumir uma demanda do hedonismo selvagem 

em que todas as experiências são comercializadas e em to-

das as idades. O desejo é permanente e insinua-se através 

das representações visuais de carácter comercial. Efectiva-

mente para os nossos alunos é muito mais divertido ir ao 

shopping do que aquilo que podem aprender num espaço 

fechado de sala de aula, através de um manual. Maria Acaso 

refere que se passou de um desenvolvimento da Linguagem 

Visual para um hiper desenvolvimento da Linguagem Visual 

e que três factores foram decisivos: o desenvolvimento da 

técnica, a espectacularidade das mensagens visuais e o de-

senvolvimento do hiperconsumo (2009: 27).

Se pensarmos no grande avanço tecnológico criado a partir 

da Revolução Industrial, as relações humanas, os sistemas 

de produção e de comercialização transformaram-se gran-

demente. O aparecimento da fotografia na primeira metade 

do século XIX e como este invento transforma grandemen-

te as formas de representação nomeadamente a pintura, o 

invento do cinema mudo com os irmãos Lumière, a elec-

tricidade, o telefone, o desenvolvimento da imprensa, o 

aparecimento da televisão. Mas se estas são invenções tec-

nológicas que marcaram um ciclo até às primeiras décadas 

do século XX, não menos importante será a transformação 

ocorrida entre os anos setenta e noventa com o desenvolvi-

mento do tratamento das representações visuais. O desen-

volvimento dos computadores, software, Photoshop, scan-

ner, câmara digital, telefone móvel e mais tarde já no século 

XXI o desenvolvimento de novas ferramentas da Web, com 

o aparecimento de espaços de comunicação como o youtu-

be, H5, Twiter, Facebook, Myspace, Photolog, entre outros. 

O desenvolvimento do software e o retoque das imagens 

virá afectar largamente o desenvolvimento da cultura visu-

al. A “Mona Lisa” perderá o seu aspecto etéreo, de imor-

tal tranquilidade com o seu “semi sorriso” e adquirirá cer-

tamente um aspecto de Samantha Fox. A câmara digital e 

o scanner permitem que possamos tirar milhares de fotos 

sem as utilizarmos posteriormente e fazermos um jogo de 

diversão, de encenação que deixamos de entender, onde 

começa a verdade e termina a impostura. “Agarrar a foto” 

passará a ser uma actividade quase espontânea, de prazer 

imediato, mas a possibilidade de a transformarmos passará 

ao processo criador de podermos criar “mentiras visuais”. 

Como refere Maria Acaso (2009:29) e José Playo (2008), a 

fronteira entre a realidade e a hiper realidade nunca foi tão 

difusa. O antes e depois da foto e do retoque visual permite 

que todos tenhamos corpos esculturais, sem qualquer im-

perfeição, sem estrias, celulite, pelos no lugar indevido, no 

fundo corpos impossíveis, irreais, criando aquilo que José 

Playo refere como a Tirania da Perfeição. A manipulação das 

imagens é um recurso aprazível de distorcer a realidade e 

torná-la mais digestiva: ”Para editorializar el dia a dia y exor-

cizar com ingenio. Yo propongo que volvamos a eso, que 

nos dejemos enamorar outra vez por la antes y no por los 

despues(…) yo propongo que dejemos de lado esta realidad 

nomeada, nos sentemos y lo relexionemos. Tenemos que 

volver a ser librés” (Playo, 2008).

Neste mundo de hiper imagens visuais, como cativamos os 

nossos alunos para programas de conteúdos histórico-artís-

ticos que lhes parecem distantes no tempo e nos significa-

dos? Se por um lado, o hiper desenvolvimento da Lingua-

gem Visual leva a sociedade pós moderna a este “encanta-

mento de sedução”, por outro esmaga porque não promove 

o diálogo, o espírito crítico, a reflexão (Hernández, 2007). 

Tornamos a escola e a sala de aula um espaço de motivação, 

de comunicação reflexiva é um desafio constante e hoje as 

ferramentas da cultura visual auxiliam-nos nesse processo… 

se soubermos utilizá-las.

2. CoMo LuTAMos DIARIAMENTE CoNTRA A PEDAgo-

gIA TóxICA?

Como educamos os nossos estudantes do ensino do pré-es-

colar ao secundário? As mentiras da linguagem visual pre-

ocupam-nos no sentido de estarmos desinformados, bem 

como os nossos alunos, deseducados em relação à leitura 

de imagens. Estaremos a educar analfabetos visuais que ao 

desconhecerem a potência da imagem visual, vai consumi-

la sem tréguas? Para que o hiperdesenvolvimento da lingua-

gem visual tenha alguma placidez necessita de uma aliada 

como a educação. Lipovetsky (2004) refere as poucas alter-

nativas em refrear o hiperconsumo, entre elas é imperioso 

38  | Maria Genoveva Moreira Oliveira | Arts & Culture, um projecto glocal | Maio 2011



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #1 | ISSN

 1647-0508

encontrar novas metodologias de educação e trabalho que 

permitam ao indivíduo encontrar uma identidade e satisfa-

ção que não sejam as dos paraísos passageiros do consumo.

Através da linguagem escrita, oral e especialmente através 

da linguagem visual, decidimos o que não podemos gritar, 

mas que expressa quem somos através de símbolos como 

a nossa roupa, o nosso carro, a nossa casa e muitas vezes 

é essa informação sobre quem aparentemente somos que 

decide tudo. Frequentemente, a informação explícita, a que 

comunicamos de forma consciente, fica em segundo plano. 

Numa sala de aula, numa visita a um museu, inconsciente-

mente ou não, sempre privilegiamos uns em detrimento de 

outros, o que muitas vezes acontece por critérios de pre-

ferência pessoal. “Un profesor, ante un grupo de alumnos 

y alumnas, imparte simultáneamente muchas lecciones (no 

sólo de su materia): de sensibilidad, de respeto, de lengua-

je, de compostura, de atención al desfavorecido... O de to-

dos sus contrarios” (Santos Guerra, 2002). Ter consciência 

destas diferenciações e dinâmicas que vamos estabelecen-

do entre as turmas e dentro de uma mesma turma terá de 

ser uma luta constante, pois educar classes mais democráti-

cas é tornar explicito o curriculum oculto, o primeiro passo 

é identificar o “demónio”, como refere Maria Acaso (2009: 

53).

 Cada escola é uma organização única, com uma cultura 

própria, no sentido em que proporciona aos seus membros 

um quadro para a interpretar e agir como um conjunto de 

significados compartilhados pelos seus membros, que irão 

determinar os valores cívicos e morais e a aprendizagem dos 

alunos; esse conjunto de regras, pressupostos tácitos, cren-

ças e valores manifestam-se em vários rituais, geralmente 

reflectidas no lado informal da organização, contribuindo 

para a socialização do sujeito. Já sabemos que nada na esco-

la é neutro, que os alunos aprendem coisas muito para além 

do que lhes é ensinado pela via institucional “em virtude 

da sua experiência diária num cenário organizativo com as 

características sociais da escola” (Dreeben, 1976).

É normal os alunos, por exemplo adquirirem informações 

através de jogos vídeo, relativo a conteúdos de estratégia 

do exército romano ou sobre arte grega e romana ou outras 

temáticas como os descobrimentos. “Frente al currículum 

explícito que se desarrolla en las escuelas, existe otro de ca-

rácter oculto que actúa de manera eficaz en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y de las alumnas y, qué duda 

cabe, aunque en este aspecto no se ha insistido suficiente-

mente, del profesorado. En efecto, también los profesores y 

las profesoras aprenden concepciones, actitudes y formas 

de comportamiento” (Santos Guerra, 2002). Por exemplo, 

no programa da disciplina de História da Cultura e das Artes 

do ensino secundário português (do qual somos professo-

res) convém analisar que é um programa que valoriza ex-

cessivamente os artistas homens e as modelos femininas ou 

determinados grupos sociais elitistas, valoriza de forma in-

significante o multiculturalismo da nossa sociedade actual, 

num país com raízes colonialistas. As imagens dos manuais 

referentes a culturas não europeias aparecem em número 

insignificante, dando uma importância mínima às realidades 

artísticas, sociais ou culturais desses povos não ocidentais. 

Em suma, valoriza-se a cultura europeia. 

O curriculum oculto reflecte diversas características que 

exigem a nossa atenção. É sub-reptício, isto é, desempenha 

um manifesto escondido. É, portanto, menos eficaz. Atra-

vés da observação, o auto-comportamento de repetição de 

conformidade, assimilando apenas uma forma de ser e da 

cultura gerada pela instituição. É omnipresente, porque ac-

tua em todos os momentos e em todos os lugares, daí a sua 

importância e a sua intensidade. A forma de organização 

do espaço e do tempo é repleto de significado, a natureza 

das relações é marcada pelos papéis que desempenham, as 

normas são sempre ligadas a uma concepção particular de 

poder. É absoluta, porque se reveste de diversas formas de 

influência. Os significados são assimilados através das prá-

ticas realizadas, dos comportamentos que são observados, 

das normas, os discursos que se utilizam, as contradições 

dos textos que são lidos, as crenças que assumem. É repe-

titivo, como são as actividades que se repetem de uma for-

ma quase mecânica e que tem uma prática institucional. É 

inestimável, pois não se reparam nos efeitos que produz, 

não se avaliam os resultados de aprendizagem, nem as suas 

implicações. O currículo explícito é avaliado, na aprendiza-

gem de forma global. Mas não se leva em conta tudo o que 

vai a caminho de estrutura, função e a relação que constitui 

a cultura da instituição. 

Maio 2011 | Arts & Culture, um projecto glocal | Maria Genoveva Moreira Oliveira |39 



   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#1
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08 Os processos educativos também são manipulados, através 

do terrorismo visual e das meta narrativas, para obter cer-

tos objectivos.

As instituições obsoletas são as que não têm tecnologia, 

nem preocupação para gerar conhecimento, mas têm mui-

ta preocupação em classificar, em ratificar e privilegiam as 

ciências que têm a ver com a inteligência do tipo lógico. 

A educação é um processo intelectual que tem a ver fun-

damentalmente com a aquisição de conhecimento. Para o 

desenvolvimento deste processo, os professores apoiam-

se em certas teorias. O grupo de poder institui como legi-

timo o modelo no contexto educativo, a pedagogia tóxica. 

O objectivo é que os estudantes tenham o conhecimento 

importado, através de metanarrativas e sejam incapazes de 

gerar conhecimento novo. Utiliza-se a mesma linguagem vi-

sual oral e escrita como a televisão, mas quem transmite 

é o educador/professor e os contextos educativos através 

da impossibilidade do desenvolvimento da criatividade e a 

consolidação da repetição. A pedagogia tóxica tem como 

objectivo converter os estudantes em peões, consumido-

res, votantes, fiéis (Maria Acaso, 2009). Os estudantes são 

tratados como um objecto de consumo e simultaneamente 

ensina-se que se devem converter em sujeitos consumido-

res. A pedagogia tóxica auxilia somente os alunos determi-

nados relegando para um segundo plano, todos os outros. 

O projecto arts&culture pretende alertar os alunos para as 

dificuldades do próprio curriculum e programa e através de 

uma diferente postura paradigmática de como deve ser o 

ensino e a troca de conhecimento, colocar o aluno e o pro-

fessor perante uma interrogação activa e participativa.

3. As CARACTERísTICAs Dos ALuNos ENVoLVIDos No 

PRoJECTo

Este projecto foi pensado especificamente para um univer-

so de alunos do curso ensino secundário profissional Mul-

timédia. São jovens que, na sua maioria, não fizeram um 

percurso normal de estudos, tendo frequentado cursos com 

programas alternativos e já dentro de uma via profissiona-

lizante. Não tiveram a disciplina de História, Educação Visu-

al e Educação Tecnológica nos três anos do 3º Ciclo Básico. 

Revelam como tal, uma falta de pré-requisitos essenciais ao 

entendimento da História da Cultura e das Artes e da Cultura 

Visual, características que se têm manifestado num desafio 

no desenvolvimento do projecto Arts&Culture. Uma gran-

de percentagem destes alunos tem várias bi-repetências no 

seu percurso escolar e revelam pouco interesse pela escola 

e prosseguimento de estudos, ou interesses divergentes, 

alguns têm problemas graves disciplinares. O nível cultu-

ral dos encarregados de educação é baixo, tendo a grande 

maioria uma escolaridade inferior ao 9ºano. O interesse 

por museus, galerias, práticas artísticas é baixo ou nulo. O 

universo familiar revela, por vezes, problemas económicos 

e familiares, sendo, na grande maioria dos casos, a escola o 

único meio possível de facultar estas experiências.

4. o PRoJECTo: CoMo ToRNAMos A EsCoLA E A sALA 

DE AuLA uM EsPAço DE MoTIVAção, DE DIáLogo 

CRITICo E REFLExIVo?

A partir da análise de diferentes teorias de educação artís-

tica e cultura visual, e a pensar nas características destes 

alunos, delineamos um projecto de educação artística. Con-

sideramos que nos deveríamos colocar perante um diferen-

te desafio. Os alunos abrangidos têm uma faixa etária entre 

os 15-20 anos. Três turmas, num total de quarenta e sete 

alunos, estão a ser envolvidos no projecto que teve inicio 

em Setembro de 2009. As nossas preocupações prendem-se 

com o ensino da disciplina que leccionamos História da Cul-

tura e das Artes e Área de Integração. No caso da primeira, 

o programa é extenso e desajustado do perfil dos alunos 

de um curso profissional, que na maioria dos casos não de-

monstram interesse em prosseguir estudos no ensino su-

perior. O programa é fixo, não concedendo a possibilidade 

ao professor de seleccionar os conteúdos que se adequam 

mais às características das turmas. Na disciplina de Área de 

Integração, o programa é mais adequado a estes alunos, 

explorando questões muito actuais como os direitos huma-

nos, a tolerância cultural, ecologia, a família, entre outros, 

dando possibilidades muito ricas de momentos de debate e 

discussão. Nesta disciplina, é possível o docente seleccionar 

os conteúdos.

Aliando as duas disciplinas, consideramos que seria impor-

tante proporcionar a estes alunos uma diferente experiên-
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cia de contacto com artistas associados à cidade de Leiria 

ou à Vila da Maceira, onde se localiza a escola. Antes do 

contacto com os artistas, exploramos questões como a per-

sonalidade do artista e o seu percurso, o porquê da obra, as 

motivações do artista, o modo como a obra foi realizada, as 

técnicas, os materiais, o tempo necessário, os símbolos a 

decifrar, a comparação com diferentes obras de outros au-

tores e de outras épocas, (associado aos conteúdos progra-

máticos da disciplina História da Cultura e das Artes), o que 

define uma obra, como é que uma obra chega a um museu 

ou uma galeria, o valor comercial de uma obra, o poder do 

marketing. Estes foram logo alguns dos temas de interesse 

que suscitaram a curiosidade dos alunos pelas discussões 

criadas sobre diversos temas e a partir destas interrogações 

delineamos o projecto. Para além da discussão em aula e 

observação de imagens, os alunos também tiveram de fazer 

investigação na Biblioteca da escola e na internet sobre os 

temas analisados.

5. o CoNTACTo CoM os ARTIsTAs: CoMo LuTAMos 

DIARIAMENTE CoNTRA A PEDAgogIA TóxICA?

Consideramos fundamental, numa primeira fase, contactar 

com artistas que tivessem uma ligação a Leiria e uma ex-

periência nacional e internacional. Todos colaboraram em 

regime de voluntariado. Os artistas, por vezes, deslocam-se 

à escola ou os alunos deslocam-se ao ateliê do artista. Um 

primeiro trabalho foi realizado em sala de aula e a discussão 

tem permitido criar ambientes “anti-tóxicos”, pois o aluno 

sente que pode participar de forma critica e activa. As au-

las, onde diversos sentidos foram introduzidos, têm servido 

para duas questões: esclarecer o sentido da palavra “crítico” 

(Field,1970).  Se a questão é encontrar diferentes significa-

dos e interpretações sobre a arte, os estudantes podem co-

meçar por formulá-las através das suas leituras preferidas e 

justificar as suas preferências. Também consideramos que 

é importante introduzir o conceito que pode haver leituras 

alternativas e re-interpretações. Analisar o que está na ima-

gem, tais como os elementos formais, linha, tom, textura, 

iluminação e composição (Adey,1987).  Observar as técni-

cas envolvidas e interpretar as obras com os seus possíveis 

significados, procurando alternativas. Avaliar as qualidades 

do trabalho, mas dar espaço para a formulação de preferên-

cias pessoais. Comparar o trabalho de imagens dos estudos 

em diferentes momentos e ciclos da história de arte com as 

imagens visuais da sociedade contemporânea que os alunos 

diariamente têm acesso. Fomentar o espírito crítico, proble-

matizar o curriculum ao nível dos conteúdos úteis para a 

vida activa e profissional e para o desenvolvimento estéti-

co tem sido as linhas mestras de actuação no desenvolvi-

mento do projecto, incutindo nos alunos a necessidade e a 

importância da investigação no processo de conhecimento 

(Elliot,1991).

Num segundo momento realiza-se o contacto directo com o 

artista ou através de um workshop ou através de momentos 

de partilha como as palestras. Com Abílio Febra foi desen-

volvida uma oficina no ateliê do artista. Este escultor vive 

muito próximo da escola e é natural da Maceira, Vila onde 

os alunos vivem e estudam. Na sua maioria, os alunos nunca 

tinham ouvido falar no seu conterrâneo. Ver as peças reali-

zadas por Abílio no seu espaço, os desenhos, as maquetas, 

colocar questões directamente, ver que o artista é um ser 

humano que tem sonhos e dificuldades, ouvir as histórias 

que deram origem à inspiração de uma obra, tornaram a 

proximidade aluno/artista uma realidade enriquecedora.

 Observar a distinção entre baixo-relevo e alto-relevo, os 

materiais que o escultor utiliza (metal, pedras diversas, vi-

dro, madeira), as etapas sucessivas como a extracção, o des-

baste, esboço, talha, modelado, acabamento e polimento 

da pedra utilizando a picareta, o martelo, o buril, a verruma, 

o cinzel, o escopro, o gradim, a onglete, a grosa e abrasivos 

constituem informações novas para os alunos. O manuse-

amento dos instrumentos de trabalho como uma rebarba-

dora, os escopros, as espátulas, os objectos de protecção 

como os óculos e as luvas auxiliam o aluno a pensar que ser 

escultor não é uma tarefa fácil, que requer mestria, respon-

sabilidade, comportamentos de segurança e experiência. 

Foi importante para as turmas envolvidas entender a impor-

tância que tem para um artista de estudar, de contactar com 

outros artistas, viajar, ler, expor, como pode auxiliar o artista 

no seu progresso como ser humano e como profissional. Os 

alunos participaram na realização de uma peça esculpida 

em pedra que mais tarde foi exposta na escola.
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08 O trabalho realizado com os artistas Maria João Franco 

(Pintora) e João M. Gil (Fotografo) fez-se em diferentes di-

mensões devido às suas actividades profissionais. De igual 

modo, foi primeiro realizado um trabalho em sala de aula de 

pesquisa e mais tarde o contacto com os artistas. O molde 

de conferência foi previamente preparado com cada artis-

ta para que fosse mais um momento de interacção do que 

uma exposição só num sentido, tornando-se assim momen-

tos enriquecedores para todos os intervenientes. A discus-

são gerou-se à volta das temáticas dos direitos de autor, da 

dificuldade de um artista se impor no mundo comercial, a 

importância das galerias de arte, a fonte de inspiração dos 

artistas, as dificuldades económicas de quem tenta viver só 

da arte. Foi igualmente dada a possibilidade a outros docen-

tes da escola de participarem nestes encontros.

Após o contacto com os artistas, passamos a um diferente 

trabalho em sala de aula: a discussão sobre a experiência 

e o preenchimento de um inquérito para aferir opiniões. A 

partir da observação de imagens das obras artísticas de cada 

autor, analisamos as dúvidas remanescentes, as impressões 

sobre o contacto, o resultado da experiência para os alunos.

6. ouTRA ACTIVIDADE: A DECoRAção DE sALAs

É componente integrante do projecto desenvolver trabalhos 

práticos que possam contribuir para a melhoria do espaço 

da escola, actividade que já está em curso, através do em-

belezamento de salas de trabalho dos alunos e da realiza-

ção de trabalhos dentro da área da Multimédia. Após a ex-

periência do contacto com os artistas, visitas de estudo a 

museus e escola de artes (Museu Serralves, CIBA e Escola 

de Artes das Caldas da Rainha: ESAD), uma diferente for-

ma de observar arte em espaços de educação não formal 

e apreender diferentes olhares interpretativos (Núria An-

tolí, 2005), desafiamos os alunos a deixarem a sua marca 

na escola, envolvendo estes estudantes de uma forma mais 

activa e entusiástica na escola e promovendo a inter relação 

aluno/aluno, aluno/professor. Começamos por escolher o 

tema a desenvolver na decoração das salas. Os alunos se-

leccionaram o tema dos Direitos Humanos, conteúdos inte-

grantes do programa da disciplina de Área de Integração e 

planificaram os seus esboços com desenhos e palavras alusi-

vas ao tema. Posteriormente, passamos à materialização do 

trabalho e respectivas pinturas com a participação de toda 

a turma. Estes trabalhos foram considerados pelos alunos 

como um dos que mais prazer lhes deram.

7. CoMo ENsINAR PARA o sIgNIFICADo DA ARTE E A 

EDuCAção PELA PAz?

7.1 EDuCAção ARTísTICA, EDuCAção PELA PAz

Procuramos um novo sentido na educação pela paz, den-

tro do espaço turma e dentro do espaço escola, através da 

educação artística. Quase todos os conflitos envolvem um 

esforço de indivíduos para atender as suas necessidades psi-

cológicas básicas. A “resposta de princípio” é uma via para 

as pessoas gerirem conflitos, que temos tentado utilizar 

através do projecto Arts&Culture. O objectivo da resposta 

de princípio é chegar a um resultado sensato cooperativa-

mente, tentando que as necessidades de todos sejam ou-

vidas e consideradas (Glasser, 2000). As turmas envolvidas, 

como referimos no inicio do artigo, são muito heterogéne-

as, sendo necessário uma atenção redobrada com alguns 

alunos, no sentido que as relações professor/aluno, aluno/

aluno sejam estabelecidas de forma positiva. Utilizamos um 

número de técnicas para resolver os conflitos, incluindo a 

colaboração, tentando encontrar soluções criativas, como 

explorar o sentimento de pertença através do trabalho em 

grupo que ganha visibilidade no espaço escola, através da 

responsabilização dos trabalhos dos alunos como imagem 

de grupo turma e de uma comunidade, trabalhando em 

conjunto para desenvolver um entendimento comum e re-

sultados positivos (Bodine, Crawford, Schrumpf,1994). Utili-

zamos a criatividade para a geração de alternativas e estra-

tégias fora do óbvio. Tentamos através da difusão, procurar 

formas de acalmar os conflitos e diminuir a hostilidade. Os 

sentimentos por de trás das respostas são os princípios do 

entusiasmo, a compaixão, uma vontade de partilhar aberta-

mente, e de esperança. Consideramos, porém, que o confli-

to apresenta-se, por vezes, às pessoas como um desafio do 

qual eles podem aprender e crescer, uma vez que adquirem 

competências que lhes permitam discutir e responder às 

suas necessidades psicológicas básicas em ambiente pacífi-

co. Sem contestação, o nosso mundo permanece irrefutado 
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e estagnado. A resposta ao conflito de princípios permite-

nos um processo de resolução de problemas que desenvol-

ve soluções benéficas para todos os envolvidos com o pro-

grama de artes (Glasser,1984).

7.2 CoLABoRAção

Consideramos fundamental a colaboração de outros pro-

fissionais da Escola no sentido de obtermos um diferente 

“olhar” e uma perspectiva analítica sobre o Projecto, bem 

como uma participação mais alargada do mesmo. Para as 

artes visuais, convidamos as docentes Otília Lopes e Solange 

Santos, profissionais essenciais para o aconselhamento na 

realização dos trabalhos práticos realizados pelos alunos do 

10ºB na sala S1 e do 11ºB na sala S2. De salientar, que estas 

docentes não eram professoras destes alunos, mas estive-

ram sempre disponíveis em colaborar. As docentes foram 

ainda responsáveis pela realização do logótipo do projecto. 

Na componente sobre a Vida Activa e Profissional delinea-

mos um trabalho prático em conexão com a Psicóloga da 

escola, Carla Calhau, que desenvolveu, com as três turmas, 

sessões de esclarecimento sobre as questões laborais. Os 

directores de turma das turmas envolvidas, Rui Oliveira, Ilda 

Bajouca e Sandra Silva mostraram-se sempre disponíveis e 

motivados em colaborar. Outros docentes de outras áreas 

contribuíram também de forma indirecta para a realização 

do projecto.

A Direcção da Escola foi também fundamental no apoio ao 

projecto, não só na disponibilidade demonstrada, como na 

aquisição de materiais no âmbito das artes visuais, sem os 

quais não seria possível desenvolver os trabalhos práticos.

7.3 oPINIõEs Dos PARTICIPANTEs/INTERVENIENTEs

A artista Maria João Franco refere: “Em minha opinião é 

um projecto que deveria ser extensivo a todas as escolas 

sem excepção. Uma das grandes falhas do nosso ensino é 

a possibilidade de ensinar a aprender. Muitas das falhas do 

sucesso escolar dos nossos jovens é a impossibilidade real, 

por parte do corpo docente de abrir caminho para o enten-

dimento das propostas. ENSINAR não é falar para os alunos. 

APRENDER não é ouvir o professor. Há um hiato neste bi-

nómio que muitas vezes o torna disfuncional. Este projec-

to Arts&Culture vem colmatar uma boa parte desta falha e 

constituirá o embrião para um conhecimento global, para 

uma verdadeira capacidade para uma Cultura que não se 

aprende nos livros, nem na Escola. Aqui abrem-se os “cami-

nhos”. É o que acontece com este projecto. Quanto à minha 

participação neste projecto através da Escola da Maceira, 

a convite da Dra. Genoveva Oliveira, penso que foi positivo 

e bastante intervencionado pelos alunos. Incompleto tam-

bém, pois haveria que ter acções práticas e alguma teoria 

adjacente que desse mais consistência ao tema. Desde já 

como referi na altura estou à disposição para qualquer outra 

intervenção quer de ordem teórica quer prática”.

O artista Abílio Febra referiu: “Foi com muito gosto que 

participei no Arts&Culture, um projecto de grande impor-

tância para os alunos, pois penso que foi uma oportuni-

dade interessante no sentido de suscitar motivações, este 

contacto com as realidades práticas, as quais nem sempre 

estão acessíveis aos alunos. Parece-me ter sido orientado 

de forma muito profissional, o que contribuiu certamente 

para o sucesso do projecto. Estão de parabéns, sobretudo 

os alunos, pois é sobre eles que recai todo este envolvimen-

to, esperando que frutifique a médio e a longo prazo. As 

sementes foram lançadas à terra”.

João M. Gil mencionou:”A minha participação foi simples 

mas, segundo julgo, eficaz para atingir objectivos concretos, 

úteis para o crescimento dos jovens alunos, no entendimen-

to da utilidade e necessidade da actividade artística e criati-

va (no meu caso, focado na Fotografia). Sempre procurando 

ser realista e ao mesmo tempo sonhador, transmiti um pon-

to de vista e uma forma de fazer trabalho. Mas, aliás, tal é 

sempre pedido a um Artista, julgo. É um projecto inovador 

a nível nacional, e deve ser prosseguido. É enormemente 

motivador para os alunos que nele participem, nas oportu-

nidades que lhes revelam.

Contribui para a sua formação e, até, criação de uma iden-

tidade pessoal. Mostra a ligação concreta, social e humana, 

para fora da respectiva Escola. Este exercício, que deve ser 

tão interiorizado quanto forte, é muito importante nos dias 

de hoje para qualquer profissão, não só para a área das ar-

tes e não só na fase escolar da vida de uma pessoa”.
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7-
05

08 A psicóloga Carla Calhau referiu “Considero que este Projec-

to “Arts &culture” permitiu aos alunos o desenvolvimento, 

por parte dos mesmos, da capacidade de projecção e pla-

neamento, em tempo oportuno, e, criteriosamente, do seu 

percurso escolar, como parte integrante do seu futuro “Pro-

jecto de Vida”. Assim como o desenvolvimento e promoção 

do contacto com as várias formas e processos de recolha de 

informação e de competências pessoais e sociais que faci-

litam ao jovem a sua melhor integração no mundo do tra-

balho. Podemos ainda afirmar que alguns deles desenvol-

veram certamente uma estrutura vocacional e profissional 

ligada às Artes, bem como permitiu, por parte dos Encarre-

gados de Educação, a visibilidade do trabalho escolar e das 

múltiplas formas de criar e interagir dos seus educandos.”

A docente Otília Lopes referiu “Considero que o projecto foi 

uma mais-valia para os alunos e para toda a comunidade 

escolar.” A docente Solange Santos mencionou: ”Este pro-

jecto mostrou que em todos nós pode existir um artista, seja 

compositor de música ou fotógrafo. Na minha opinião este 

projecto veio mostrar e demonstrou aos alunos uma nova 

visão do mundo e das coisas que os rodeiam, e que eles não 

devem só olhar em frente, pois à sua volta existem milhares 

de soluções, basta estarem atentos. É um bom projecto para 

mudar mentalidades e aprender a “VER”.

Os alunos referiram: “considero muito importante este 

tipo de experiências e quanto mais práticas melhor”; “Pre-

firo trabalhos práticos, pois penso que podemos aprender 

mais e trabalhar com mais interacção”;”considero muito 

importante o contacto com artistas plásticos”; “gostei de 

ver como se cria uma escultura”;”nunca tinha tido contacto 

directo com um artista”; “ficamos a perceber a importância 

da arte e como avaliar, como ser críticos”;

De uma forma geral, nos inquéritos, os alunos referiram pre-

ferir as aulas práticas mais do que as aulas teóricas e a maior 

crítica foi o facto de terem passado pouco tempo com os 

artistas.

7.4 AVALIAção: QuAL é o IMPACTo DA AVALIAção 

FoRMATIVA EM PRoJECTos PEDAgógICos ARTísTI-

Cos?

A avaliação formativa e reflexiva acompanhou o projecto. 

Na avaliação formativa, assim como na “pesquisa acção”, 

os objectivos passaram não só por estudar os resultados de 

um processo, mas também contribuir para esse processo. 

A importância da avaliação passou por re-analisar constan-

temente os métodos de funcionamento. Para além da ob-

servação em aula, e debate após cada actividade (Oficina, 

trabalho prático ou visita de estudo) os alunos preencheram 

sempre um inquérito. Por outro lado, desenvolvendo entre-

vistas aos alunos, professores e artistas, conseguimos a re-

colha de informação de uma forma sistemática. Os artistas 

e docentes envolvidos também participaram nesta avalia-

ção tendo a oportunidade de contribuir activamente para 

o mesmo. O testemunho de todos os participantes foi fun-

damental para que o processo pudesse atingir um método 

de evolução. Consideramos que o aspecto menos positivo 

do projecto tem sido o facto das actividades com os artistas 

não terem uma duração maior e não serem continuadas, 

pois estes têm as suas vidas profissionais e colaboram no 

Arts&Culture de forma voluntária. Dado as características 

dos alunos serem tão diversas e nem sempre fáceis tem-nos 

obrigado a uma forma de repensar sistemática das activida-

des, diferenciando de grupo para grupo.

7.5 BLog Do PRoJECTo:

http://artscultureglocal.wordpress.com/

CONCLUSÃO

É possível tornar um programa de conteúdos aborrecidos 

para os nossos alunos num projecto de educação artística 

interessante e apelativo? Sim, é! Fazer perguntas, é um mé-

todo. Observar imagens, de modo diferente, do que uma 

simples intenção de consumo. Neste processo podemos 

utilizar diferentes etapas como a descrição, a evocação do 

contexto e a interpretação: Quais são as técnicas utilizadas 

nas imagens? Qual é a estilística utilizada? Qual é a temáti-

ca? Qual é o título? Qual é a relação texto-imagem? Quais 
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os símbolos? Qual é o contexto? Que relação tem esta ima-

gem com a história pessoal do autor? Quem a encomen-

dou? Que relação tem com a história da sociedade num 

determinado momento? Descrever é já uma forma de com-

preensão, porque a partir daqui faremos uma análise mais 

completa. Como Gervereau (2004:44) refere: “grande parte 

da nossa cegueira face às imagens decorre do facto de as 

consumirmos como elementos de um sentido primeiro, sem 

as inventariarmos. Observando-as e já não simplesmente 

“vendo-as”, as imagens adquirem um aspecto diferente”.

E que interpretação fazemos das imagens? Uma interpre-

tação diferente do seu título, do seu primeiro sentido? Que 

análises foram realizadas na época? Que análises contem-

porâneas são feitas? Como vemos hoje esta imagem? Que 

apreciação fazemos de acordo com a nossa educação e ex-

periência pessoal? Tem sido este, o exercício realizado no 

projecto arts&culture face ao programa de História da Cul-

tura e das Artes e Área de Integração, auxiliado pela inves-

tigação/debate que os alunos realizam, o contacto com os 

artistas, visitas a museus e outras instituições e que resulta 

posteriormente num trabalho de realização prática na esco-

la. Num mundo de globalização, o aluno é sensibilizado para 

o património do seu local de vivências através do contacto 

com artistas da sua vila e cidade na descoberta das imagens 

que povoam os livros da sua pasta, mas também as imagens 

com que é confrontado diariamente, quer através da inter-

net ou televisão.

Consideramos que no decorrer do segundo ano do projec-

to, a abordagem dos alunos face aos conteúdos é diferente, 

bem como aos problemas da própria escola, turma ou “fora 

portas”, a análise crítica em relação ao seu país e às diferen-

tes questões sociais. O exercício da “interrogação” iniciado 

há um ano começa lentamente a ser interiorizado consti-

tuindo uma prática frequente, que se observa através da 

relação de pertença que os grupos turma adquirem e pela 

forma motivadora e activa como reagem às propostas do 

projecto e participam.
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RESUMO

Este texto aborda questões relativas às possibilidades de trabalhar com narrati-

vas cinematográficas a partir da perspectiva dos estudos da cultura visual e do 

enfoque construcionista na formação inicial de professores de distintas áreas do 

conhecimento (especialmente nos cursos de licenciatura). A partir das experiên-

cias vividas no contexto escolar, percebe-se que algumas mudanças de redirecio-

namento do olhar (para uma percepção mais crítica, subjetiva, questionadora e 

transgressora) podem ser desencadeadas a partir de processos de observação 

e análise de imagens fílmicas que tratam do contexto escolar e, em especial, da 

representação visual da docência. Amparado por teóricos como Fernando Her-

nández (2007, 2008), W. J. T. Mitchel (2002, 2005) e Marilda O. de Oliveira (2009), 

este texto é um convite a pensar outras formas para construir-se como educador.

Palavras-chave: formação de professores; cinema; cultura visual

RESUMEN

Este texto trata de las posibilidades de trabajar con narrativas cinematográficas 

a partir de la perspectiva de los estudios de la cultura visual y desde el enfoque 
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construccionista en la formación inicial de maestros y maestras de distintas áreas 

del conocimiento (especialmente las licenciaturas). A partir de experiencias vivi-

das en el contexto escolar, se perciben algunos cambios en el redireccionamiento 

de la mirada (hacia una percepción aún más crítica, subjetiva, cuestionadora y 

transgresora) y que pueden ser desencadenadas a partir de procesos de observa-

ción y análisis de imágenes fílmicas que tratan del contexto escolar en especial de 

la representación visual de la docencia. Amparado por teóricos como Fernando 

Hernández (2007, 2008), W. J. T. Mitchel (2002, 2005) y Marilda O. de Oliveira 

(2009), este texto es una invitación a pensar otras formas para construirse como 

educador.

Palabras-clave: formación de profesores; cine; cultura visual

AbSTRACT

This text approaches relative questions to the possibilities to work with cinema-

tographic narratives from the perspective of the Studies of the Visual Culture 

and the Construtionist Approach in the initial formation of professors of distinct 

areas of the knowledge (especially in the pedagogies courses). From some expe-

riences in the pertaining to school context, one perceives that some changes of 

addressing of the view (for more critical, subjective, questioned and transgressor 

a perception) can be unchained from processes of comment and analysis of fil-

mic images that deal with pertaining to school context  in special, of the visual 

representation of the teacher. Supported for some theoreticians of the field of 

the Culture and the cognitive development, this narrative is an invitation to think 

other forms to construct itself as educator.

Keywords: teacher’s formation; cinema; visual culture
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08 INTRoDução: DEsAPRENDER A DoCêNCIA/CoNs-

TRuIR-sE CoMo EDuCADoR

No hace mucho, un profesor me preguntó: 

¿Qué cambios querría usted que se produje-

ran en la educación?  Le respondí lo mejor que 

pude en ese momento pero continué reflexio-

nando sobre su pregunta. Suponiendo que tu-

viera yo una varita mágica capaz de provocar 

un solo cambio en nuestros sistemas educati-

vos, ¿cuál sería ese cambio?

Después de pensarlo, decidí que con un toque 

de mi varita haría que todos los profesores, de 

todos los niveles, se olvidaran de que son pro-

fesores. Les sobrevendría una amnesia total 

respecto de todas las técnicas de enseñanza 

que se han esforzado por dominar a través de 

los años. Se encontrarían con que son absolu-

tamente incapaces de enseñar. A cambio de 

esta pérdida, adquirirían las actitudes y apti-

tudes propias del facilitador del aprendizaje: 

autenticidad, capacidad para valorar y empa-

tía.

(Carl Rogers)

O que me moveu a escrever este texto foi a necessidade 

de promover uma discussão a partir de algumas idéias que 

venho estudando nos últimos anos no campo da educa-

ção e das representações visuais que cercam professores e 

professoras no cenário contemporâneo. Contudo, ao situar 

alguns dos itinerários que tenho percorrido como docen-

te e “catador da cultura visual” (termo utilizado por HER-

NÁNDEZ, 2007), acredito ser relevante explicitar onde me 

coloco como investigador, qual a posição que ocupo como 

professor e quais são as vozes que pretendo tornar visíveis 

ao construir este artigo.

Assim sendo, me insiro neste contexto a partir de uma pers-

pectiva construcionista (que propõe pensar o mundo, seus 

significados e representações a partir das relações entre 

seus interlocutores, de intercâmbios sociais e culturais e de 

tensões, instabilidades e relações dialógicas) onde busco in-

corporar em meu discurso outra forma de pensar e investi-

gar a docência, levando em consideração a necessidade de 

reconceituar o papel da educação no panorama atual, com 

especial atenção ao papel docente. Estudar o que está no 

“entre” o ensinar e o aprender, nos “meios” que permeiam 

a ação dos professores e professoras junto aos estudantes a 

partir dos seus percursos durante os anos de formação ini-

cial é um dos pontos que pretendo problematizar. Para tan-

to, o meio que utilizarei para refletir, sugerir idéias, e talvez, 

apontar alternativas, será o cinema; como ponto de partida, 

como um começo, como um fio condutor para pensar as 

relações que podem ser construídas ao colocar as narrati-

vas fílmicas como artefato cultural a ser compreendido por 

aqueles que o observam.

Neste sentido, pensando o cinema como um dispositivo 

(CASTRO, 2009), utilizando o conceito de dispositivo a par-

tir de Foucault, dispositivo como uma espécie de novelo ou 

meada, um conjunto multilinear composto por linhas de na-

tureza diferente e com diferentes direções, interessam-me 

saber como o cinema aborda questões identitárias (referen-

tes ao professor e professora) e também como professores 

e professoras se percebem a si mesmos frente o cenário que 

é apresentado. Desta forma, questionar quem se beneficia 

com estas representações e quais são as relações de poder 

que cercam as formas de ser, atuar e comportar-se como 

docente no cinema, são estratégias visuais que servem para 

incitar um posicionamento crítico.

Assim como Hernández (2010) também acredito que “não 

vemos uma película, mas a narramos”, isto é, nos aproxima-

mos dela, nos reconhecemos nela, enxergamos nossas his-

tórias nestas histórias, ativamos a nossa “voz interior” que 

nos conta fatos, emite juízos de valor, nos redireciona, ativa 

outros sentimentos, contrapõe/justapõe imagens, conecta 

a memórias, e ao final da projeção, já temos construída, em 

cada um de nós uma outra narrativa, de acordo com o olho 

“cultural” que temos, próprio de cada contexto e período 

histórico.

Assim, o cinema como ferramenta, via de acesso ou ainda, 

reflexo de um determinado traço de uma problemática atu-

al dentro deste contexto, se coloca como obra de análise, de 

aproximação, de inquietação e que propõe a pensar sobre 

“aquilo que vemos de nós mesmos nestas imagens” (Her-
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nández, no prelo), ou seja, pensar sobre o que vemos, como 

vemos e porque vemos desta maneira e não de outra.

Subsidiado pela proposição “desaprender para aprender 

desde outro lugar” idealizado por Adriana Fresquet (2007), 

da mesma maneira é o que proponho neste trabalho: atra-

vés das imagens fílmicas que representam a docência, exa-

minar os efeitos que estas imagens exercem sobre os pro-

cessos de subjetivação e construção da docência por meio 

de atividades que privilegiem um olhar diferenciado, que vá 

além da simples observação e promova o questionamento 

frente ao que se apresenta como correto e verdadeiro.

Além disso, pensar sobre como estas formas “coletivas” de 

ver constroem maneiras de compreender o mundo e que 

definem como devemos comportar-nos, a pensar sobre o 

que está instituído; o “como” deve ser o professor, me pa-

rece uma questão chave para propormos outras possibili-

dades de formação. Neste sentido, ao tratar dos processos 

de subjetivação que podem ser proporcionados a partir do 

trabalho com imagens oriundas do cinema, o conceito de 

subjetividade neste contexto, está de acordo com o que 

defende Fernando Hernández (2010) que diz que a “sub-

jetividade consiste na possibilidade de inventarmos a nós 

mesmos diante dos determinismos da identidade”, ou seja, 

para além da identidade (que responde ao pensamento do-

minante e que não oferece espaço para dialogar com pro-

cessos identitários distintivos) questionar os sistemas de 

pensamento hegemônico impregnados do sentimento de 

naturalização que impede outras formas de formar-se pode 

ser uma possibilidade em tempos de mudanças e incerte-

zas.

O CINEMA COMO UM PONTO DE PARTIDA

Tomando o imaginário construído acerca da docência a par-

tir de múltiplas leituras e visões de mundo e as possibilida-

des de diálogo, creio que as imagens fílmicas também sob 

este enfoque inter e transdisciplinário podem despertar ou-

tros olhares, além daqueles já naturalizados.

Creio ainda que, a multiplicidade de vozes que podem ser 

valorizadas em uma mesma narrativa, o que configura um 

caráter polifônico entre as imagens, trazem à tona distintas 

maneiras de inventar-se como educador e educadora.

É fato que muitas das películas já produzidas pelo cinema 

(especialmente as produções norte-americanas) que apre-

sentam como enredo a vida de algum professor ou profes-

sora em um determinado contexto escolar e que, no decor-

rer da narrativa, promove profundas mudanças, sejam gran-

de difusores de “modelos” éticos e morais de ser professor. 

Na maioria das vezes, estas histórias plasmadas na tela, aca-

bam por difundir e reforçar determinados conceitos e idéias 

a respeito do professor ou professora. É muito comum ver-

mos representações visuais de professores benevolentes, 

envolvidos com fatos heróicos, como agentes transforma-

dores de uma sociedade caótica, como “salvadores”. Igual-

mente, o pensamento moral e religioso que trata da profis-

são docente como “dádiva divina”, como um projeto social 

e de “doação” e que prevalece e se sobrepõe à família e à 

própria vida pessoal do educador é uma constante em gran-

de parte das narrativas fílmicas. Salvo algumas poucas exce-

ções, principalmente do chamado “cinema independente” 

que abrange produções oriundas de outros países, que não 

os Estados Unidos e que, em alguns casos, buscam ir contra 

a homogeneização do cinema que vivemos atualmente. A 

exemplo, podemos tomar o filme francês “Entre os Muros 

da Escola” (Entre les Murs, FR, 2008, Laurent Cantet) que 

parece abordar a questão desde outro enfoque, revelando 

os fracassos de um professor frente à não sustentação de 

um sistema que se repete em muitos países do ocidente. Ou 

ainda, o filme “Half Nelson” (Half Nelson, EUA, 2006, Ryan 

Fleck) que narra o cotidiano de um jovem professor usuário 

de drogas e que acaba por desapontar uma de suas alunas 

por não preencher “aquilo que se espera de um professor”.

Em contrapartida, filmes com grande aceitação por parte 

de diversos públicos, como “Sociedade dos Poetas Mortos” 

(Dead Poets Society, EUA, 1989, Peter Weir), “Escritores da 

Liberdade” (Freedom Writers, EUA, 2007, Richard LaGrave-

nese), “O Sorriso de Monalisa” (Mona Lisa Smile, EUA, 2003, 

Mike Newell), “Mentes Perigosas”   (Dangerous Minds, EUA, 

1995, John Smith), dentre outros, continuam a reforçar al-

guns estereótipos que foram criados há alguns séculos para 

dar sustentação à um contexto social que não mais existe. 
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08 Vários encontros, congressos e seminários sobre o campo 

educativo que participei utilizaram, em algum momento, 

um vídeo motivacional apresentando o professor ou profes-

sora como um ser virtuoso e a docência como “a mais bela 

das profissões” recorrendo a fragmentos de filmes como os 

últimos exemplos acima citados.

Assim sendo, o fragmento de Carl Rogers ao princípio do 

texto, introduz um dos focos abordados neste texto: des-

cobrir alternativas para “desconstruir verdades”, “desapren-

der” sobre a docência, para pensar sobre os processos so-

ciais e culturais de circulação e sustentação de estereótipos 

presentes em diferentes contextos sociais, e que, inevita-

velmente, contribuem com as situações de conflito promo-

vidas em nossa contemporaneidade no campo educativo. 

Verdades que ouvimos desde “sempre”, conceitos que na-

turalizamos e que nos apresentam a docência como uma 

missão religiosa que se propõe a revelar a verdade àqueles 

que se encontram na ignorância. Verdades que colocam o 

professor ou professora como única fonte do saber den-

tro da sala de aula e que tem a tarefa de “lapidar a pedra 

bruta para extrair o diamante”, como se os estudantes de-

pendessem exclusivamente da intervenção de um docente 

para poderem se desenvolver. Ideário este que também vai 

ao encontro do que alguns dos mais renomados teóricos e 

estudiosos da educação vêm debruçando-se e promovendo 

rigorosos debates.

Autores como Fernando Hernández (1998, 2000, 2007, 

2008, 2010), Kerry Freedman (2006), Juana Sancho (2006), 

dentre outros, há tempos defendem a necessidade urgente 

em reconceituar tanto o papel da docência quanto da escola 

em nossa contemporaneidade. Desde os processos de for-

mação inicial até a própria estrutura física das instituições 

que contribuem para que as pessoas continuem isoladas, 

planejando sozinhas, separando os estudantes por idades e 

desempenho acadêmico, selecionando conteúdos em detri-

mento de outros, o papel da escola deste tempo deverá ser 

outro: deverá oferecer oportunidade para as pessoas pos-

sam se agrupar, onde se possam descentralizar os saberes, 

onde professores possam mediar a construção dos conheci-

mentos, onde as perguntas dos estudantes sejam premissas 

para pensar o currículo, e finalmente, onde cada um e cada 

uma possa construir-se a partir de distintas possibilidades e 

perspectivas.

Desta forma, acredito ser de extrema importância pensar 

sobre a docência como uma via de intenso trânsito e que 

necessita reconceituar suas fundamentações históricas e 

sociológicas para poder lograr algum sentido frente ao com-

plexo contexto que temos atualmente. Não somente no que 

concerne às suas representações e imaginários construídos 

historicamente, mas também, e talvez como ponto de par-

tida, lançar olhares mais atentos aos processos formativos 

durante a formação inicial dos docentes. Verdades inventa-

das desde “sempre” sobre a docência que merecem ganhar 

um destacado espaço quando tratamos da formação de pro-

fessores.

A partir de minha experiência de trabalho como coordena-

dor pedagógico com um grupo de professores de distintas 

áreas do conhecimento em uma instituição privada de en-

sino fundamental e médio, percebo que questões relati-

vas às imagens construídas durante séculos a respeito do 

“ser professor” exercem grande influência nas relações de 

aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Este embate 

entre as representações que se acercam dos professores 

e sua influência nos processos de construção de conheci-

mentos no campo das artes visuais foi a temática principal 

abordada em minha pesquisa de mestrado em educação 

(VALLE, 2008), onde pude refletir e analisar estas confluên-

cias. A partir daí, ouvindo professoras de “educação artísti-

ca”1  em escolas públicas e privadas, foi possível constatar 

tamanha é a força que exercem determinados estereótipos 

e pré-conceitos em relação ao profissional das artes. Ideário 

que remete a uma narrativa discursiva que tem por objetivo 

fixar posições e induzir a pensar de acordo com uma série 

de “verdades” já estabelecidas e aceitas como única alter-

1Embora a nomenclatura utilizada no Brasil seja Professor de Artes muitas 
escolas ainda fazem referência a disciplina como Educação Artística. O ter-
mo Educação Artística, adotado nos anos 70 pelo governo federal onde, du-
rante apenas 2 anos de preparação, o professor ou professora de educação 
artística estaria apto a trabalhar com música, teatro, dança, artes visuais, 
desenho, história da arte e desenho geométrico, tudo ao mesmo tempo, 
da 1ª à 8ª série do Ensino Fundamental e algumas séries do Ensino Médio. 
Atualmente, na LDB (5692/96) aparece o termo Ensino da Arte, contem-
plando o professor especialista em áreas específicas como artes visuais, 
cênicas, música e dança. 
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nativa. Entretanto, nesta abordagem, o objetivo é ir além 

da esfera artística e percorrer outros campos disciplinares.

Desta forma, quando proponho uma reflexão sobre a do-

cência para dialogar com as diferentes áreas, defendo que 

é necessário buscar formas de agrupar, aproximar as áreas 

justamente nos processos iniciais de formação de professo-

res, onde os diálogos sejam constantes da mesma maneira 

que as possibilidades de reinventar-se a partir de saberes 

compartilhados de forma colaborativa. Defendo esta ideia, 

pois, pude perceber as significativas mudanças que obtive-

mos na instituição em que atuo a partir das atividades que 

foram desenvolvidas subsidiadas por narrativas fílmicas. 

Verificou-se que as reflexões e abordagens que surgiram 

após algumas sessões de projeção cinematográfica de frag-

mentos fílmicos acerca da docência serviram como ponto 

de partida para abordar distintas situações do cotidiano es-

colar e que necessitavam ser repensadas. Os relatos com os 

quais tive contato após estas discussões, apresentam evi-

dências de que o efeito que estas imagens exercem sobre o 

imaginário coletivo dos docentes desperta a abertura para 

outras percepções, a pensar outros rumos que talvez não 

tivessem o mesmo efeito se fossem textos escritos. Em um 

breve exercício desenvolvido com um grupo de cerca de 30 

docentes das séries finais do ensino fundamental e do ensi-

no médio de distintas áreas do conhecimento, reunidos em 

grupos menores e a partir de perguntas que eles mesmos 

elaboraram, apontou inúmeras possibilidades de aproxima-

ção com estas narrativas visuais que foram potencializadas 

e reverteram em reflexões significativas.

Por conseguinte, é sobre estas e outras questões que tenho 

me movido nos últimos anos como educador e pesquisador 

da educação e dos estudos da cultura visual: tenho parti-

do de imagens que são veiculadas pelo cinema e pela mídia 

acerca dos professores para estudar suas implicações no 

âmbito educativo e os reflexos que continuam sustentando 

determinadas formas de pensar e relacionar-se com proces-

sos de subjetivação, e da mesma forma, utilizar estes me-

canismos visuais para convidar professores e professoras a 

refletir sobre as conseqüências deste ideário nos processos 

de construção de conhecimentos e nas relações sociais que 

permeiam o ambiente escolar.

Para que seja possível construirmos uma narrativa na escola 

onde a “autenticidade, capacidade para valorizar e empa-

tia” sugeridos por Rogers (que realmente valorize todas as 

vozes, que não siga a linearidade do pensamento e, muito 

menos, a centralização do saber no professor ou professo-

ra) talvez seja indispensável voltar-nos especialmente ao 

docente que está em processo de construção.

Neste sentido, além de adentrar no universo cinematográfi-

co para investigar que tipos de narrativas fílmicas estão sen-

do construídas e distribuídas acerca de professores e pro-

fessoras, juntamente com grupos de docentes questionar os 

distintos “modos de ver” que participam de nosso entorno 

social e cultural, podem servir-nos como elementos dispo-

sitivos para desencadear reflexões mais amplas ao entorno 

da questão de qual é o papel do professor contemporâneo 

e quais são os giros necessários para conseguirmos transfor-

mar o sistema educativo que temos.

De acordo com Rogers, também compartilho da ideia de 

que se fosse possível esquecermo-nos de algumas formas 

de “ser” ou “tornar-se” professor a partir de alguns moldes, 

talvez, pudéssemos ter uma educação mais humanizadora 

e de acordo com o “nosso tempo”; mais crítica e que valo-

rizasse todas as formas de “ser” e “estar” no mundo, como 

defende o Professor Fernando Hernández.

As significativas transformações que se observam no cam-

po das visualidades presentes em nosso cotidiano assim 

como a influência dos recentes dispositivos e aparatos tec-

nológicos que respondem a uma seqüência de produção, 

distribuição e recepção e também, as relações estabeleci-

das com estas imagens, o cinema emerge como uma forte 

alternativa pedagógica. É através de sua fácil aceitação e 

naturalização que poderemos problematizar os “intervalos” 

que existem entre a docência e seu contexto de atuação, ou 

seja, subsidiados por “modos de ser” professor e professora 

plasmados na tela para criar formas significativas e críticas 

de subjetivação.

Neste sentido, “desaprender” a ser professor e professora, 

reconceituar os espaços formativos e as próprias experi-

ências pedagógicas exigem também um redirecionamen-

to do olhar, para que realmente possam acontecer formas 

distintas de aprender e o desenvolvimento de experiências 
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fessorado.

Portanto, tomando como referência algumas idéias de Ma-

rilda O. de Oliveira (2009) sobre a necessidade de estudar 

os “meios” que cercam imagens e objetos em relação aos 

discursos produzidos ao seu entorno, da mesma forma, nes-

te contexto propõe-se abordar algumas narrativas fílmicas.

Hoje, o que nos interessa são os intervalos, os 

interstícios, é o que está entre, os discursos 

que se produzem ou produziram em torno do 

objeto, os dispositivos que esta obra/imagem 

pode lançar, as formas de subjetividade que 

esta obra/imagem gera. Assim, a pergunta 

hoje seria: o que esta imagem/obra diz de 

mim? (OLIVEIRA, 2009: 77)

Relacionando este pensamento ao que nos propõe Mitchell 

(2005) sobre as imagens, “o que as imagens realmente que-

rem?” sob a luz dos estudos da cultura visual, possibilita-

nos inúmeros enfoques e abordagens acerca da formação 

subjetiva.

A cultura visual, tida como campo “adisciplinar” e que se 

nutre de tantas outras disciplinas (sociologia, filosofia, an-

tropologia, psicologia, estudos sobre cinema, história da 

arte, estudos sobre cultura, etc.) é sem dúvida uma forte 

possibilidade para abordar estas e outras questões da atua-

lidade, pois, de acordo com Fernando Hernández (no prelo), 

esta abordagem trata especialmente daquilo que nos cerca 

diariamente e que participa dos nossos processos de cons-

trução identitária.

(…) entre otras referencias disciplinares, que 

pone el énfasis no tanto en la lectura de las 

imágenes como en las posiciones subjetivas 

que producen las imágenes (sus efectos en 

los sujetos visualizadores). Esto significa con-

siderar que las imágenes y otras representa-

ciones visuales son portadoras y mediadoras 

de significados y posiciones discursivas que 

contribuyen a pensar el mundo y a pensar-

nos a nosotros mismos como sujetos y que, 

en suma, fijan la realidad de cómo mirar y los 

efectos que tienen en cada uno al ser mirados 

por esas imágenes. (HERNÁNDEZ, no prelo: 2)

Partindo da idéia de que tudo aquilo que vemos está im-

pregnado de sentido, significados desde o contexto social 

e de relações de poder dentro de determinada cultura, as 

produções audiovisuais (no contexto deste texto) podem 

ser entendidas como uma espécie de guarda-chuva que 

abrange um grande número de elementos culturais e arte-

fatos visuais que abarcam também 

questões culturais e biográficas, “modos de ver” e relacio-

nar-se com a esfera social da vida cotidiana, pois, a todo mo-

mento somos interpelados por signos e significados criados 

pelo cinema.

Desde esta posición se nos invita a pensar de 

forma crítica el momento histórico en el que 

vivimos y revisar las miradas con las que he-

mos construido los relatos sobre otras épocas 

a partir de sus representaciones visuales. Por 

último, –y por ahora-, la cultura visual apare-

ce como una referencia para situar una serie 

de debates y metodologías, no sólo sobre la 

visión y la imagen, sino las formas culturales 

e históricas de visualidad. (HERNÁNDEZ, no 

prelo: 3)

Assim sendo, esta perspectiva sugerida por Fernando Her-

nández (no prelo) questiona as visões de mundo no que 

diz respeito às relações de poder. Poder entendido como 

“pensamento hegemônico, naturalização da realidade, gru-

pos dominantes que se apropriam e que decidem como as 

coisas devem ser e como devemos ver, entender e nos com-

portar diante deste mundo” (p.7), e que, inevitavelmente, 

interferem na forma como agimos e nos construímos como 

sujeitos.

Questionar os modos de ver vai ao encontro do que fun-

damenta a perspectiva dos estudos da cultura visual: tratar 

da construção do conhecimento a partir de saberes híbridos 

como os percursos “rizomáticos” sugeridos por Deleuze e 

Guattari (1995) que se ramificam, estabelecendo conexões, 

mesclando-se e produzindo novas relações com o saber. 

Promovem o questionamento e a pensar não somente so-
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bre aquilo que é “visto”, mas aquilo que entende e percebe 

de si mesmo nesta relação estabelecida.

Assim que, somos o que somos, agimos como 

agimos, porque somos seres culturais. Isso 

significa dizer que, ver é uma prática cultural 

que transcende a fisiologia da visão, assim 

como os objetos ritualísticos, simbólicos tem 

valor enquanto mediadores de práticas e ex-

periências culturais. (OLIVEIRA, 2009: 78)

Utilizando as perguntas que Fernando Hernández (no prelo) 

nos sugere quando nos aproximamos da perspectiva dos es-

tudos da cultura visual: “¿Qué veo de mí en esta representa-

ción visual? ¿Qué dice esta imagen de mí? ¿cómo esa repre-

sentación contribuye a mi construcción identitaria –como 

manera de mirarme y mirar el mundo?” significa adotar 

uma posição crítica e subversiva frente ao mundo que está 

posto, isto é, questionar de onde procedem as idéias e que 

posições identitárias estão sendo construídas e difundidas. 

No contexto deste artigo, as produções cinematográficas 

encaradas como dispositivos para desenvolver alternativas 

para acercar-se da questão docente vai ao encontro do que 

diz Marilda O. de Oliveira (2009, p.78) “não é somente o 

que eu olho, o que eu vejo”, pois, propõe dialogar com as 

próprias concepções e visões de mundo e a perceber criti-

camente as representações visuais que são apresentadas.

Fernando Hernández (2007) nos fala sobre conceitos pos-

modernos que emergem dos lugares interculturais, intra-

culturais e transculturais onde a potencialização das capaci-

dades de visualização dos aprendizes, contribui de maneira 

significativa para o desenvolvimento da compreensão das 

experiências visuais que experimenta diariamente e os im-

pactos sobre o comportamento. Neste contexto e tomando 

como ponto o cinema,

os estudos da cultura visual nos permitem a 

aproximação com essas novas realidades a 

partir de uma perspectiva de reconstrução 

das próprias referências culturais e das ma-

neiras das crianças, jovens, famílias e educa-

dores olharem (-se) e serem olhados. Recons-

trução não somente de caráter histórico, mas 

a partir do momento presente, mediante o 

trabalho de campo ou a análise e a criação 

de textos e imagens. Reconstrução que dá ên-

fase à função mediadora das subjetividades e 

das relações, às formas de representação e à 

produção de novos saberes acerca destas rea-

lidades. (HERNÁNDEZ, 2007: 37).

Subsidiar-se em ações de participação e colaboração, pro-

movendo a partilha de saberes e de diálogo com as distin-

tas identidades, configuram-se como caminhos possíveis 

para que docentes em processo formativo inicial possam 

construir-se a partir das relações com o outro, pensando a 

alteridade como importante referência e a experiência de 

participação e colaboração nestes processos.

Fullan e Hargreaves (2000) nos chamam a atenção para re-

flexionarmos sobre a docência como um processo em cons-

tante transformação diante da complexidade de formas, 

posturas e corporeidades presentes dentro de uma sala de 

aula, dando especial ênfase a idéia de “microcosmos da so-

ciedade” e dos conflitos existenciais característicos do mun-

do contemporâneo. Desta forma, reconceituar nossos es-

paços educativos parece ser uma das alternativas que mais 

se aproxima ao “giro” proposto por autores como Fernando 

Hernández (2008): onde a escola valorize todas as “vozes”, 

tempos e espaços distintos onde cada um e cada uma pos-

sam encontrar o seu espaço para aprender.

A proposta de “reaprender” a partir de outros posiciona-

mentos e de idéias “desaprendidas” defendida por Adria-

na Fresquet (2007) em relação às imagens construídas pelo 

cinema, no livro “Imagens do desaprender”, nos convida a 

“esquecer o aprendido” para reiniciarmos nossa caminhada. 

Nos convida a revisitar nossas crenças, nossas “verdades”, a 

nos deslocar e assumirmos uma postura cada vez mais crí-

tica e insatisfeita frente às inúmeras situações cotidianas:

Desaprender é algo mais que aprender coi-

sas opostas sobre um mesmo tema, assunto, 

valor, questão da vida. Desaprender pode até 

indicar, erradamente, a idéia de esquecer o 

aprendido. Porém, o seu significado e inten-

ção é exatamente o contrário. Tal é a força da 

irreversibilidade da aprendizagem, que de-

saprender significa fundamentalmente ‘lem-
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saprendidas. Desaprender é aprender a não 

querê-las mais para si; a não outorgar mais 

o estatuto de verdade, de sentido ou de in-

teresse. Verdade aprendida com outros, des-

de sempre, adquire valor de inquestionável. 

Desaprender é animar-se a questionar tais 

verdades. Desaprender é, também, fazer o es-

forço de conscientizar todo o vivido na contra-

mão, evocando o impacto histórico e emocio-

nal que teve aquela aprendizagem que hoje 

deseja ser modificada (FRESQUET, 2007: 49).

Existe uma “maneira de ser professor” que faz com que 

o “giro” necessário na escola não aconteça. O sistema vi-

gente criado para responder aos reclames do mercado de 

trabalho e sua função de disciplinar os corpos continua for-

temente arraigado, por mais que tenhamos muitas iniciati-

vas interessantes e de acordo com o que aqui defendemos. 

Entretanto, ainda persistem os mecanismos de defesa e de 

resistência por parte dos professores e das professoras, os/

as quais percebem a mudança como algo ameaçador, de 

cunho negativo. A própria perspectiva de conflito não é vista 

com bons olhos, visto que a idéia que permanece na escola 

é que tudo deve permanecer inalterado, sob controle e con-

forme o programa.

ALguMAs CoNsIDERAçõEs INCoNCLusAs

Desaprender (retomando o sentido sugerido por Adriana 

Fresquet, 2007, 2010) não quer dizer abandonar nossa his-

tória e valorizar somente nossa condição atual, mas num 

sentido mais amplo, significa tomar outras vias de acesso, 

outros caminhos que melhor respondam as nossas angús-

tias contemporâneas, que ofereçam subsídios para melhor 

compreendermos nossa cotidianidade e relações sociais. 

Que possamos adotar posturas menos rígidas e mais flexí-

veis e abrangentes. Experimentar outras formas de ensinar 

e de aprender. Permitir-se. Autorizar-se.

Este conceito de “desaprender” a docência supõe voltar 

atrás, retomar o caminho, tomar atalhos, fazer outros movi-

mentos, “atravessar” as vias, ir e voltar quantas vezes forem 

necessário. É também reinventar o mundo e a si mesmo: 

perceber-se como sujeito que se constrói e que se modifi-

ca conforme o entorno, conforme o mundo. É redefinir o 

foco do olhar, mudar de ângulo, mexer no zoom. Além disso, 

no campo imagético, significa ir além do simples olhar, mas 

“ver” as tensões, as relações, os contextos de produção, 

perceber as relações de poder, culturais e sociais que sele-

cionam determinadas representações visuais e não outras, 

e em que sentido somos afetados por estas “visualidades”.

Que possamos, portanto, adotar uma postura crítica im-

pulsionada pelo desejo de criar espaços e alternativas para 

aprender sobre o mundo a partir do diálogo com o outro, a 

partir das imagens fílmicas que vemos plasmadas na tela, 

reconhecer-se pelas diferenças, a pensar o ambiente de for-

mação inicial da docência como possibilidade de exercitar o 

olhar crítico e transformador, principalmente, a refletir so-

bre os papéis que ocupamos em nossa cotidianidade.
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RESUMO

Os Cadernos de Peças1  foram construídos com a finalidade de serem utilizados 

em contexto escolar, mais especificamente nos três ciclos do ensino básico tal 

como definidos no sistema educativo português, no âmbito da Educação Artística 

e na área das Artes Visuais. A sua construção foi baseada no conceito de pré – 

livros desenvolvido por Bruno Munari e a forma como estes foram utilizados no 

ensino pré – escolar. Assim como os pré – livros também os Cadernos de Peças 

não têm inscrito texto, sendo a sua leitura visual. Esta não é unidireccional mas 

livre e exploratória, tendo o seu início e término na peça que se desejar. A mesma 

pode ser concretizada, somente, em cada um dos Cadernos de Peças ou de forma 

transversal no seu conjunto. A informação transmitida pelos Cadernos de Peças é 

do âmbito visual, táctil e material.

Palavras-chave: Educação Artística, pré – livros, cadernos de peças, recursos edu-

cativos.

RESUMEN

Los libros de piezas fueron construidas con la finalidad de ser utilizados en las es-

cuelas, específicamente en los tres ciclos de educación básica como estruturado 

en el sistema educativo portugues en la educación artística y en las artes visuales. 

Su construcción se basó en el concepto de pre-libros por Bruno  Munari y cómo 

fueron utilizados en la pre-escola. Al igual que el pre-libros en los libros de piezas 

no han entrado en el texto siendo su lectura visual. Esto no es unidireccional, sino  

1Peças: pedaço; cada uma das partes de um todo 
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libre y exploratoria, y su inicio y el final de la pieza que quieres. La misma sólo se 

puede lograr en cada uno de los libros o partes de forma transversal en libre y 

exploratoria, y su inicio y el final de la pieza que quieres. La misma sólo se puede 

lograr en cada uno de los libros o partes de forma transversal en su conjunto. 

La información transmitida por los libros de piezas forma parte de los visuales, 

táctiles y materiales.

Palabras-clave: Educación artística, pré-libros, libros de piezas, rescursos educa-

tivos.

AbSTRACT

Cadernos de Peças are conceived to be used on a school context, more specifi-

cally through the three cycles of the elementary schools in the Portuguese educa-

tion system and on Artistic Education, on the Visual areas. Pieces Books are based 

on Bruno Munari’s pre – books concept and the way they were used in the pre 

– school teaching. The Pieces Books also consists of a visual reading without any 

text support. The act of reading is non – unidirectional free and exploiting. The 

reader can begin and stop wherever he intends to. He’s given visual touchable 

material information. We can read only one Caderno de Peças at each time or all 

of them in a transversal way.

Keywords: Artistic Education, pre-books, cadernos de peças, educational resour-

ces
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08 1. INTRoDução

No âmbito da unidade curricular – Oficina de Recursos de 

Apoio Pedagógico, do curso de Mestrado em Ensino de Edu-

cação Visual e Tecnológica, ministrado pela Escola Superior 

de Educação do Porto, e no que se refere à proposta de tra-

balho individual final (que pressupõe a criação e produção 

de materiais educativos) surgiu o presente recurso – Cader-

nos de Peças. Estes tiveram como pressupostos iniciais as 

competências da Educação Artística na área das Artes Visu-

ais, definidas no currículo nacional do ensino básico, para os 

três ciclos, nos domínios elementos da forma e materiais, 

assim como os pré-livros projectados e construídos por Bru-

no Munari. Este ao projectar os pré-livros pretendia que a 

criança interagisse sinestesicamente com o livro, não ficasse 

limitada a uma forma repetitiva como as histórias literárias 

acabadas, mas desenvolve-se “…um pensamento elástico, 

pronto a modificar-se segundo a experiência e o conheci-

mento.” (MUNARI, 1981, p.235). Foi este um dos conceitos 

base que esteve presente aquando da elaboração dos Ca-

dernos de Peças: a sua mutabilidade manipulativa.

O acto de apreender já não é algo de passivo mas cada vez 

mais uma actividade dinâmica. Assim torna-se importante 

facultar experiências sensoriais directas às crianças/jovens. 

A acuidade da percepção permite observar potencialidades, 

discriminar e sentir para ver e criar. “Toda a percepção é 

também pensamento, todo o raciocínio é também intuição, 

toda a observação é também invenção.” (ARNHEIM, 1986). 

Desta forma, é importante que a criança e o jovem sejam 

sujeitos activos na construção do seu próprio saber e não 

apenas receptáculos do mesmo. Com os Cadernos de Peças 

procura-se disponibilizar um recurso físico que permita de-

senvolver a literacia artística.

No presente artigo são apresentados os principais concei-

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

descrição individual dos nove Cadernos de Peças, contextu-

alizada a sua aplicação e indicadas algumas formas de ex-

ploração.

2. METoDoLogIA

Para a criação e construção dos Cadernos de Peças come-

çou-se por aprofundar o conhecimento sobre os pré - livros 

(pressupostos e conceito) através da leitura e análise dos 

registos escritos e digitais referentes aos mesmos e ao seu 

autor, Bruno Munari. No seguimento desta investigação sur-

giu um outro autor, Katsumi Komogata, artista japonês cujo 

trabalho foi influenciado, justamente, por Bruno Munari, e 

assim também as suas criações foram motivo de observação 

e análise. Numa fase subsequente procedeu-se à releitura e 

análise mais aprofundada das Competências Essenciais da 

Educação Artística inscritas no Currículo do Ensino Básico 

para assim definir e delimitar o campo de intervenção con-

siderando o âmbito do trabalho e o tempo de concretização 

do mesmo. Utilizaram-se como ferramentas de pesquisa a 

internet, a recolha bibliográfica e a visita à exposição “Do 

Rato Mickey a Andy Warhol”, patente na Biblioteca do Mu-

seu de Arte Contemporânea de Serralves de 7 de Fevereiro 

a 14 de Maio de 2009. Esta visita permitiu observar e ma-

nipular diversas publicações de diferentes artistas que cria-

ram livros para crianças ou os recriaram afastando-os da sua 

função inicial tais como os pré-livros.

3. ENQuADRAMENTo TEóRICo

Os pré-livros surgiram das experimentações das possibilida-

des visuais e tácteis do livro como objecto de comunicação 

realizadas por Bruno Munari (1907-1998). Das primeiras 

criações surgiram os livros ilegíveis – concebidos com base 

em páginas de papéis com diferentes gramagens, texturas, 

cores e formas, cujas folhas foram cortadas na horizontal, 

vertical e diagonal, de forma que, ao virar das páginas, a 

composição das superfícies de cor altera-se (quantidade, 

posição e forma). Nestes não foi inscrito qualquer texto, 

assim a sua leitura é somente visual, podendo ser iniciada 

de qualquer página dos mesmos. Os pré-livros também não 

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

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

racterísticas plásticas.

Os doze pré-livros, projectados e concretizados para serem 

manipulados por crianças do ensino pré-escolar, apresen-

tam todos o mesmo formato e dimensão (10x10 cm) mas 

são diferentes quanto à informação visual, táctil, matérica, 

sonora e térmica.
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O material de construção dos pré – livros engloba uma gama 

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

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

rígido esmerilado, cartão cinzento; cuja união ocorre por 

diferentes processos utilizando cordel, agrafes, corda, metal 

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

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

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

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

duas por página, em diferentes posições, como que vistas 

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

tras se vislumbram. No livro de madeira vê e sente incisões 

verticais e horizontais, fecha-o rapidamente e… ouve-se o 

som das castanholas. O de pano rosa apresenta uma peque-

na abertura no centro de cada página, sendo que na página 

central um botão branco cozido é encontrado pela criança. 

Noutro ainda três páginas de plástico transparente colorido, 

com as cores primárias, sobrepõe a criança, a simples figu-

ras impressas, também com as cores primárias, mas em po-

sição contrárias às anteriores, formando assim as cores se-

cundárias. Olhar através das diferentes formas vazadas, do 

livro de espuma alaranjado, é uma das hipóteses da criança.

Munari leva a forma e a estrutura do livro ao limite, mas nos 

seus livros o verdadeiro protagonista é a criança. A curiosi-

dade da criança leva-a a procurar respostas; muitas vezes o 

brinquedo é partido... Porquê? Porque é necessário saber 

como funciona...

Katsumi Komogata é um artista japonês, cujo trabalho foi 

influenciado por Bruno Munari. Komagata cria livros de arte 

para crianças, concebidos como objectos de três dimen-

sões; brinca com contrastes, proporções, ritmos, movimen-

tos, superfícies, cores, volume e as suas formas são constru-

ídas com dinâmica.

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

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

previstos. Por isso quis destruir a forma tradicional do livro 

que obriga a este desenrolar mecânico “princípio – desen-

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

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

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

Em 1979, quando Bruno Munari projectou os pré-livros, fê-

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

derava que, quanto mais prematuramente se interviesse na 

formação dos indivíduos, estes quando adultos, demonstra-

riam uma mentalidade mais flexível e dinâmica para além 

de ter sido possível desenvolver melhor o seu conhecimen-

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

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

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

produziu pequenos livros que acompanhavam a criança a 

partir do nascimento.

O recurso construído, Cadernos de Peças, é pertinente pela 

sua utilização no campo da Educação Artística dos tês ciclos 

do ensino básico, especificamente na área das Artes Vi-

suais. “Acredita-se que a educação em Artes Visuais, 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, prevenindo novas formas de iliteracia.” (DEB, 2001, 

p.155).

Dos domínios inscritos na área da Artes Visuais definiram-se 

como objecto de trabalho: elementos da forma e materiais.

Ao longo do ensino básico o aluno deve desenvolver, no pri-

meiro domínio referido, as seguintes competências: identifi-

car e experimentar diferentes modos de representar a figu-

ra humana; compreender as relações do seu corpo com os 

diferentes objectos integrados no espaço visual; reconhecer 

diferentes formas de representação do espaço, organizar 

formalmente espaços bidimensionais e tridimensionais; uti-

lizar conhecimentos sobre a compreensão e representação 

do espaço nas suas produções; identificar os elementos in-

tegrantes da expressão visual – linha, textura e cor; com-

preender e utilizar intencionalmente a estrutura das formas 

através da interpretação dos seus elementos; relacionar as 

formas com os factores condicionantes – físicos, funcionais 

e expressivos da matéria; compreender a natureza da cor 

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

suas experimentações plásticas. No domínio dos materiais 

algumas das competências a desenvolver são: conhecer as 

principais características das grandes famílias dos materiais; 

aptidão para comparar as características e aplicações técni-
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08 cas em diferentes materiais; características técnicas; valo-

rizar na escolha dos materiais os aspectos estéticos destes 

que cumpram os requisitos técnicos exigidos.

4. RECuRso EDuCATIVo – CADERNos DE PEçAs

Os nove Cadernos de Peças criados e construídos apresen-

tam todos o mesmo formato quadrado, com as dimensões 

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

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

agregadas entre si com argolas de metal passíveis de serem 

abertas e fechadas. Não possuem capa nem contra – capa 

sendo a sua identificação e ficha técnica inseridas em supor-

te de papel branco plastificado independente, com o forma-

to de um rectângulo, acoplado em cada Caderno de Peças 

através das argolas de metal. Foram assim conseguidas uma 

mobilidade e manipulação total dos cadernos tanto em si 

mesmo como entre si. A leitura visual pode ser concretizada 

partindo de qualquer uma das páginas do Caderno de Peças 

assim como transversalmente aos noves Cadernos.

Caderno de Peças [1]

Tem como suporte cartão compacto de dupla face preta e 

cinzenta ao qual foi aplicado papel autocolante prateado 

espelhado na totalidade de uma das páginas e na metade 

de outras duas separadamente. Uma das folhas apresenta 

a forma oval vazada na quase totalidade da sua superfície; 

sendo que em três folhas encontram-se também vazadas 

três formas rectangulares posicionadas na horizontal mas 

ao longo do eixo do eixo vertical. Acresce ainda a presença 

de uma representação da figura humana construída em car-

tolina duplex branca e articulada com ataches. Esta figura 

fixa-se à página através de um elástico preto.

Propõe-se que este Caderno seja utilizado na exploração 

do rosto e da figura humana. No 1º Ciclo os alunos devem 

desenvolver a competência específica de reconhecer o seu 

corpo e explorar a representação da figura humana. Pela 

utilização das páginas espelhadas do Caderno de Peças os 

alunos poderão observar o seu próprio rosto, na totalida-

de e/ou metade do mesmo, tanto ao nível do eixo vertical 

como do eixo horizontal. As folhas vazadas permitem que o 

aluno percepcione a forma do rosto e a localização dos seus 

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

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

mana articulada permite à criança a tomada de consciência 

do seu próprio corpo pela posição e movimento das partes 

constituintes de si própria em relação com a figura. Subse-

quentemente a observação, manipulação e descoberta po-

derão ser transmitidas livremente para diferentes suportes 

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

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

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

nhecimentos permitindo a consolidação das proporções do 

rosto humano e a representação da figura humana, conside-

rando as diferentes posições que esta pode exprimir.

Figura 1a /1b Caderno de Peças [1]
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Caderno de Peças [2]

Este caderno apresenta diferentes imagens fotográficas a 

cores de objectos (mola, copo de vidro, sapatilhas, botão 

de plástico, colher da sopa, lâmpada eléctrica, clipe, agrafa-

dor e vela de cera) coladas em suporte de cartão compacto 

cinzento que, por sua vez, está fixo à página através da co-

lagem de uma aba. Os objectos são mostrados através da 

vista frontal, lateral, de topo e de baixo. Com este Caderno 

pretende-se que os alunos compreendam que a forma apa-

rente dos objectos varia com o ponto de vista.

Pela manipulação do Caderno os alunos, numa abordagem 

ao nível do 1º Ciclo, terão de identificar os objectos apre-

sentados e mostrar, fisicamente, em que posição têm de se 

encontrar para observar o objecto conforme apresentado. 

Introduzindo as noções de vista frontal, lateral, topo e bai-

xo, será pedido aos alunos que indiquem qual a imagem 

correspondente a cada uma delas, nos diferentes objectos, 

sensibilizando-os para a tridimensionalidade dos objectos e 

para algumas das suas diferentes visualizações.

Ao nível do 2º Ciclo os alunos aprofundarão o conhecimen-

to das diferentes configurações que uma forma assume no 

espaço sempre que varia a posição do observador ou do ob-

jecto. Poderão ainda utilizar o Caderno para realizar um tra-

balho prático desenhando a partir das imagens fotográficas.

No 3º Ciclo aprofunda-se esta representação solicitando 

aos alunos o desenho de configurações possíveis do objecto 

(volume) tendo em conta as suas coordenadas espaciais e a 

proporção assim como, o desenho simultâneo de três dife-

rentes pontos de vista.

Figura 1c  Caderno de Peças [1]

Figura 2a /2b /2c. Caderno de Peças [2]
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08 Caderno de Peças [3]

Das sete folhas que constituem este Caderno, só uma é for-

mada por duas páginas diferentes – uma, toda branca e a 

outra, uma gradação de seis tons de cinzento apresentadas 

em faixas delimitadas. As restantes folhas são constituídas 

por acetatos de cor emoldurados por cartolina duplex bran-

ca. As cores dos acetatos referem-se às três cores primárias 

e às três secundárias, actuando como a cor – pigmento (mis-

tura subtractiva).

Através da manipulação deste Caderno, facilmente os 

alunos do 1º Ciclo, poderão apreender a existência de di-

ferentes cores sobrepondo as folhas. Serão eles próprios 

a descobrir como se originam umas cores pela junção de 

outras. Estas atingem ainda valores tonais se sobrepostas 

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

poderão manipular o Caderno para compreender de forma 

mais aprofundada, apreendendo a linguagem específica, a 

síntese subtractiva e a discriminação de tons. Para além da 

obtenção das cores secundárias é também possível produzir 

as cores terciárias ou intermédias e aprofundar a compre-

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

3º Ciclo.

Caderno de Peças [4]

Este Caderno tem como suporte cartão compacto de dupla 

face branca e preta nas quais foram coladas, respectiva-

mente, materiais com diferentes texturas, as fotografias dos 

mesmos e texturas obtidas através do desenho, decalque e 

impressão. A textura é apresentada nas suas duas verten-

tes – táctil e visual para assim mostrar as suas propriedades 

tácteis e ópticas que correspondem ao uso de dois sentidos 

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

rá a criança para o aspecto das superfícies e as sensações 

que as texturas transmitem (rugosa – lisa, macia – áspera, 

fria – quente) aquando do toque nas mesmas e as diferen-

ças que podem ocorrer quando apenas são visualizadas. A 

passagem da textura para a linguagem plástica implica que 

o aluno crie um conjunto de referências para exprimir a 

qualidade táctil, pressupõe observação e prática. Propõe-se 

que no 1º Ciclo as crianças tomem consciência do que é a 

textura, a importância da mesma na obtenção de diferen-

tes superfícies, como nos permite reconhecer formas e que 

possam criar texturas através da picotagem, decalque e im-

pressão. Ao nível do 2º Ciclo os alunos poderão novamente 

desenvolver estas actividades mas o Caderno procura que 

compreendam mais aprofundadamente a sua representa-

ção visual e plástica. Já no 3º Ciclo a manipulação do Cader-

no consolidará as noções apreendidas podendo ser o ponto 

de partida para a criação de texturas gráficas, pictóricas ou 

livres.
Figura 3a /3b Caderno de Peças [3]

Figura 3c Caderno de Peças [3]
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Caderno de Peças [5]

Caderno construído na sua totalidade em k – line, em que os 

seus elementos constituintes (pontos e linhas) são gravados 

neste por incisão. O presente Caderno pretende despertar 

nos alunos a curiosidade por dois elementos primordiais da 

gramática visual – o ponto e a linha. Apresentando repre-

sentações base, no 1º Ciclo procura introduzir as crianças 

aos mesmos para que os reconheçam e posteriormente os 

apliquem de forma intencional. Ao nível do 2º Ciclo, identifi-

car conscientemente a origem do ponto, subsequentemen-

te da linha em relação a este, tipos de linha e a linha como 

elemento definidor da forma. Posteriormente, partindo dos 

elementos apresentados criar composições expressivas com 

diferentes riscadores e suportes. As actividades descritas 

são também as propostas para a exploração no 3º Ciclo mas 

elevando o grau de profundidade e exigência.

Caderno de Peças [6]

Constituído por seis folhas de cartolina duplex branca, nas 

quais foram dispostas imagens fotográficas da autoria de Sol 

Lewitt e de trabalhos de Lourdes Castro, três folhas secas 

dissecadas; e uma folha de cartão compacto cujas faces são 

pretas, com uma forma circular vazada, a qual foi preenchi-

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

Figura 5a/ 5b/ 5c. Caderno de Peças [5]
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08 da por papel vegetal sobreposto gradualmente, em três ca-

madas e por três partes.

Despertar e sensibilizar os alunos para a importância da 

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

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

poderá ser concretizada pela montagem de algumas das fo-

lhas do Caderno tridimensionalmente (formando um cubo, 

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

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

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

de os alunos serem capazes de descrever diferentes tipos de 

luminosidade – difusa ou dirigida, e como estas influenciam 

a percepção das formas.

Figura 6a/ 6b. Caderno de Peças [6]

Caderno de Peças [7]

O presente Caderno tem como suporte cartão compacto 

cinzento no qual foram desenhadas formas geométricas, 

coladas imagens de trabalhos de Sol Lewitt assim como dife-

rentes formas tridimensionais abertas e fechadas de cartão, 

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

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

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

lação táctil do Caderno qualquer que seja o ciclo de ensino 

para melhor apreensão dos conceitos estabelecendo graus 

de especificidade ao nível da linguagem (que deverá ser 

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

O próprio Caderno pode ser transformado tridimensional-

mente pela união das folhas através do uso das argolas de 

metal. No 2º e 3º Ciclos os alunos poderão realizar repre-

sentações dos volumes e dos espaços.

Figura 7a/ 7b/ 7c Caderno de Peças [7]
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Caderno de Peças [8]

Caderno totalmente construído por diferentes materiais 

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

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

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

amostras diferentes. O seu uso predispõe o reconhecer das 

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

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

lente. Sendo este o nível de exploração a desenvolver no 

1º Ciclo: solicitando aos alunos que indiquem os materiais 

com as mesmas características, com características opostas, 

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

aprofunda-se a avaliação das características dos materiais e 

as possibilidades de aplicação em diferentes projectos.

Caderno de Peças [9]

Tem como suporte cartão compacto de dupla face castanha 

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

tão representadas formas geométricas – círculo, triângulo, 

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

páginas de cor castanha desenharam-se formas orgâni-

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

entre os dois tipos de formas, sendo sensibilizados para a 

expressividade das formas livres, apreendendo a identificar 

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

leitura da expressividade das formas livres e a interpretação 

das formas geométricas bidimensionais para a sua transfor-

mação em formas geométricas tridimensionais, é uma das 

possibilidades de exploração. No 3º Ciclo aprofundando 

estas explorações considerando a relação forma/função e 

negativo/positivo.

Figura 7d. Caderno de Peças [7]

Figura 8a/8b. Caderno de Peças [8]

Figura 8c. Caderno de Peças [8]

Figura 9a. Caderno de Peças [9]

Maio 2011 | De uma coisa para outra | José Alberto Rodrigues / Alice Fernandes |65 



   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O

-A
M

ER
IC

AN
A 

DE
 P

ES
Q

UI
SA

 E
M

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#1
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08

CONCLUSÃO

Para conseguir escrever é necessário, primeiro saber ler. Se 

a criança não apreende a ler visualmente muitas serão as 

dificuldades para se exprimir através da linguagem visual. 

Para que a criança e o jovem se desenvolvam é importante 

que realizem experiências pessoais em que estejam perante 

estímulos diversos. Caminhando de um ponto para o outro 

(não necessariamente em linha recta), percepcionando e 

interiorizando ao longo do mesmo as experiências vivên-

ciadas, possibilitarão à criança e ao jovem desenvolver o 

conhecimento do mundo que os rodeia, o real e o imagi-

nário. É na procura da descoberta que surgiram os Cader-

nos de Peças. De uma coisa para, seguindo a sua curiosida-

de, sendo orientado se necessário, o aluno, manipulando, 

interrogando-se e interrogando, exprimindo a sua opinião 

(mesmo que negativa), estará a desenvolver-se. O recurso 

construído procura ser mais um estímulo para a apreensão 

e compreensão do mundo quotidiano e artístico com a es-

perança de no futuro cessarem as expressões – “Eu não sei 

desenhar”, “Eu não sou capaz”, por parte dos nossos alunos.
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RESUMO

Com a implementação do Plano Tecnológico da Educação, criaram-se nas Escolas 

Portuguesas condições propícias para a utilização e integração efectiva das Tec-

nologias da Informação e Comunicação em contexto de sala de aula, quer pelo 

apetrechamento das escolas com computadores, videoprojectores e quadros in-

teractivos quer pelos programas e-escola e e-escolinha que permitiram ao alunos 

do ensino básico e secundário ter acesso a computadores a baixo custo. Mas 

estarão alunos e professores devidamente actualizados para o uso destas ferra-

mentas e adequação/integração das mesmas ao contexto educativo? 

Esta é uma das questões fundamentais. O facto mais evidente é que as Tecnolo-

gias e a Internet entraram na Escola para, de facto, ficarem e serem cada vez mais 

um factor de união e presença a cada momento, a cada aula. No campo das Artes, 

tal como noutras áreas, é impossível pensar como em 2001 quando se preconi-

zava o uso das TIC enquanto competência transversal no Currículo Nacional do 

Ensino Básico. Hoje, em 2010, a quantidade de ferramentas digitais disponíveis 

para a abordagem de conteúdos, áreas de exploração e temáticas no campo das 

Artes e na disciplina de Educação Visual e Tecnológica são tantas e tão variadas 

que nos é permitido elencar competências específicas neste domínio. Ou seja, a 

integração de determinadas ferramentas digitais suportadas na Web, Web 2.0 e 
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software livre (e/ou gratuito) na disciplina de EVT, enquanto parte integrante do 

currículo da disciplina, numa verdadeira harmonia entre os suportes considera-

dos “tradicionais” e os digitais, que permitem aos alunos um trabalho assertivo, 

quer no uso das ferramentas, quer na sua selecção e pertinência em cada con-

texto específico.

O trabalho que actualmente desenvolvemos e pretendemos apresentar encontra-

se disseminado através do blogue http://evtdigital.wordpress.com/, no qual se 

exploram ferramentas digitais em contexto de EVT e se criam manuais de apoio 

a professores e alunos que queiram aplicar estas ferramentas nessa disciplina.

Palavras-chave: Educação, Educação Visual e Tecnológica, Ferramentas Digitais, 

Web 2.0, Software Livre.

RESUMEN

Con la implementación del Plan Tecnológico de Educación, se crearon condiciones 

favorables en las escuelas portuguesas para el uso y la integración efectiva de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el contexto del aula, ya sea por 

equipar las escuelas con computadoras, proyectores y pizarras interactivas o por 

programas en la escuela, y que permitió a los estudiantes de las escuelas primaria 

y secundaria tienen acceso a computadoras a bajo costo. Pero los estudiantes y 

los maestros serán debidamente actualizado para utilizar estas herramientas y la 

adaptación e integración del contexto educativo lo mismo?

Esta es una de las cuestiones clave. El hecho más evidente es que las tecnologías 

e Internet entró en la escuela para mantenerse en realidad y son cada vez más 

un factor de unidad y presencia en cada momento, cada lección. En el campo de 

las artes, como en otras áreas, es imposible pensar en la manera en 2001 cuando 

abogó por el uso de las TIC como una competencia transversal en el Currículo Na-

cional para la Educación Básica. Hoy en día, en 2010, el número de herramientas 

disponibles para hacer frente a los contenidos digitales, y las áreas temáticas de 

exploración en el campo del arte y la disciplina de Arte y Tecnología son tantas y 

tan variadas que se nos permite a la lista de responsabilidades específicas en este 

ámbito. Es decir, la integración de ciertas herramientas software compatible con 

la Web, Web 2.0 y software libre (y / o libre) en la disciplina de EVT como parte 

del plan de estudios de la disciplina, una verdadera armonía entre los medios de 

comunicación “tradicionales” y digital que permiten a los estudiantes a trabajar 

firme, tanto en el uso de herramientas, ya sea en su selección y pertinencia a cada 

contexto específico.

El trabajo que hemos desarrollado y que actualmente la intención de presentar 

se propaga a través de la http://evtdigital.wordpress.com/ blog, en el que las 

herramientas digitales son explorados en el contexto de la Teoría y crear guías 
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para apoyar a maestros y estudiantes que deseen solicitar estas herramientas de 

esta asignatura.

Palabras-clave: Educación, Educación en Arte y Tecnología, Herramientas Digita-

les, Web 2.0, Software Libre.

AbSTRACT

With the implement of the Technological Plan of Education many conditions were 

created in the Portuguese Schools, mainly in the classrooms, for the effective in-

tegration and use of the Communication and Information Technologies, not only 

by providing computers, video projectors and interactive boards to schools, but 

also the e-school programs which permitted to the students of the Basic and Se-

condary Instruction, the Access to computers at low cost. But the question is, are 

the teachers and students properly prepared to use these technological tools and 

adjustment/ integration of the referred tools in terms of the educational context?

This is the one of the fundamental questions. The most obvious fact is Technolo-

gies and the Internet entered our schools to stay and become a means of union 

and presence at any moment, in each class/ lesson. In the Art’s field, as in many 

other areas, it is impossible to think as in the year 2001, when one praised for the 

use of the Information and Communication Technologies as a transversal com-

petence of the National Curriculum of the Basic Teaching. At present, in the year 

2010, the amount of digital tools available for the boarding of contents, explora-

tion and thematic areas in the Art’s field and in the subject of Art and Technologi-

cal Education are, in fact, immense and various which permit to list specific com-

petences in this domain. In another words, the integration of certain digital tools 

supported in the Web, Web 2.0 and free software (and/ or costless) in the Art’s 

subject, as constituent part of the subject’s curriculum, in true harmony between 

the supports considered “traditional” and the digitals, which permit the students 

an assertive work, not only in the use of the tools, but also in the selection and 

pertinence in each specific context.

The work that we actually develop and that we pretend to present is diffused 

through the blog http://evtdigital.wordpress.com/, in which the digital tools are 

explored in the context of the Art and Technological Education and that suppor-

ting school books may be created for teachers band students that wish to put in 

practice in the referred subject.

Keywords: Education, Art and Technological Education, Digital Tools, Web 2.0, 

Free Software.
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O presente projecto de investigação pretender desenvolver 

um estudo que se centralize na disciplina de Educação Visual 

e Tecnológica (EVT), na integração das ferramentas digitais 

na sala de aula desta disciplina (sejam elas baseadas em pá-

gina Web, na Web 2.0 ou em Software Livre e/ou gratuito) e 

em que o enfoque seja a plena integração curricular destas 

ferramentas nesta disciplina específica do 2º Ciclo do Ensi-

no Básico. Delimitada a temática, conseguimos estabelecer 

um ponto de referência essencial para a escolha do nosso 

trabalho: “Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em 

EVT: Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no 

currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica”.

Assim, iniciámos o desenvolvimento de um estudo basea-

do numa investigação-acção em contexto educativo de EVT, 

pretendendo saber quais as ferramentas da Web, Web 2.0 

e Software Livre que se adequam a este contexto educativo 

e, principalmente, aquelas que podem apoiar e contribuir 

de forma conjugada e articulada com os recursos e tecno-

logias usuais da disciplina, para o ensino/aprendizagem dos 

diversos conteúdos e áreas de exploração do currículo da 

EVT. Que ferramentas adoptar para cada conteúdo/área de 

exploração, que vantagens, contributos e potencialidades 

educativas poderão ter para a aprendizagem dos alunos, 

em contexto educativo de Educação Visual e Tecnológica, 

numa perspectiva de integração efectiva dessas mesmas 

ferramentas digitais no currículo e programa da disciplina 

de EVT? O que alterar, reformular ou fazer nascer neste 

novo contexto?

Actualmente, e desde 2007, com a implementação pelo Go-

verno Português do Plano Tecnológico da Educação (PTE), 

as escolas do segundo e terceiros ciclos do ensino básico 

e secundário têm vindo a ser gradualmente apetrechadas 

de videoprojectores, quadros interactivos, computadores 

novos e uma rede de fibra óptica que irão permitir a toda 

a comunidade educativa desenvolver projectos sustentados 

de integração das TIC no currículo que, numa perspectiva 

pessoal, passarão a ter uma preponderância maior na mu-

dança de práticas lectivas e diversificação de estratégias de 

ensino/aprendizagem não como antes, apenas utilizando as 

TIC como competência transversal (DEB, 2001), mas como 

efectiva assumpção destas ferramentas por cada área disci-

plinar, em domínios e áreas curriculares muito específicas. 

Outro factor fundamental que permitirá a cada vez maior 

utilização das TIC é o programa e-escolas e e-professores, 

facultando a preços acessíveis o acesso a computadores 

portáteis e a banda larga móvel para utilização que, en-

quanto educadores deveremos “disciplinar” tentando que 

essas tecnologias não seja utilizadas apenas para fins lúdi-

cos (constatação decorrente da minha prática profissional 

enquanto coordenador TIC) mas, essencialmente, para es-

timular a utilização das TIC como estratégia e ferramenta 

cognitiva. “Com a modernização tecnológica, a escola dará 

um salto qualitativo e abrir-se-á a várias áreas do saber. 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 

137/2007 (referente ao Plano Tecnológico da Educação), a 

escola será assim o centro de uma rede de projectos direc-

cionados para o que realmente importa: aprender e ensinar 

mais e melhor, os professores e os alunos” (DR N.º 180 – 1.ª 

série, 18/09/2007).

É neste contexto actual que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) devem ocupar cada vez mais um lugar de 

grande relevo e particular destaque como contributo para o 

processo de ensino e aprendizagem. Contudo, deveremos, 

como professores e educadores, ter um certo cuidado na 

selecção e utilização desses recursos, não caindo no erro 

de os utilizar indistintamente e para qualquer situação em 

contexto lectivo. A sua criteriosa análise e selecção deverá 

ser pensada e posteriormente usada como uma mais-valia 

e não como um mero recurso adicional que não se revelará 

significativo para as aprendizagens. Neste campo, incluem-

se neste estudo as ferramentas que nesta primeira década 

do século XXI têm surgido, decorrentes da Web e Web 2.0 e, 

ainda, na aposta cada vez maior no software livre/gratuito. 

Acreditámos que, com os recursos que passarão a estar dis-

poníveis em cada escola e na casa dos alunos, existem neste 

momento condições propícias para uma aprendizagem co-

laborativa efectiva, onde a construções de conhecimento 

partilhadas serão ponto-chave para não deixarmos “descar-

rilar este comboio”.

Tratando-se da construção do saber em Multimédia em Edu-

cação, ao qual se alia a disciplina de Educação Visual e Tec-
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nológica (EVT), verificamos que os recursos disponíveis para 

os professores do 2º Ciclo do Ensino Básico (CEB), baseados 

na Web, Web 2.0 e software livre/gratuito, são já bastante 

abrangentes nas áreas de exploração e conteúdos da disci-

plina e diversificados em alguns deles. Algumas ferramentas 

constituem-se mesmo como verdadeiros complementos à 

utilização dos recursos “tradicionais” até agora usados nesta 

disciplina e, mesmo não sendo concebidos especificamen-

te para a abordagem dos conteúdos e áreas de exploração 

específicos da disciplina de EVT, constituem-se como uma 

mais-valia. Não nos referimos a ferramentas que podem ser 

utilizadas transversalmente em diversas disciplinas do currí-

culo mas, no caso, especificamente nesta. É neste contexto, 

e com a exponencial evolução da Internet e da Web 2.0 que 

consideramos ser fundamental constituir um grupo de tra-

balho/investigação que possa aplicar este estudo empírico 

e valide quais as ferramentas digitais que podem (e devem) 

ser incluídas no currículo da disciplina de EVT.

Para além dos bons resultados que se podem obter com 

a abordagem dos conceitos inerentes à integração e utili-

zação das ferramentas digitais em EVT, torna-se imperiosa 

uma nova abordagem na disciplina, utilizando os recursos 

que estão ao nosso alcance, focalizando algumas experi-

ências nesta área das TIC. A experiência no terreno diz-nos 

que, numa abordagem didáctica e metodológica centrada 

na resolução de problemas, os alunos desta faixa etária con-

seguem aprendizagens significativamente mais importantes 

quando há uma contextualização dos conteúdos programá-

ticos da disciplina aplicados às ferramentas digitais. A plura-

lidade de situações e a possível inter e pluridisciplinaridade 

da temática permite aos alunos uma flexibilidade cognitiva 

importante, preparando-os para um reforço da autonomia 

e aplicação dos conhecimentos adquiridos em novas situa-

ções/problemas. Este estudo permitirá, no final, aferir isso 

mesmo quanto à aprendizagem dos diversos conteúdos e 

áreas de exploração da disciplina de EVT, não só utilizando 

um suporte “tradicional”, mas a integração efectiva de vá-

rias ferramentas digitais. Poderemos efectivar a integração 

de um leque alargado de ferramentas digitais no currículo 

da EVT como suporte ao ensino e aprendizagem desta dis-

ciplina? E quais as ferramentas da Web, Web 2.0 e Software 

livre/gratuito que se podem integrar em contexto de EVT 

para a abordagem dos conteúdos e áreas de exploração des-

ta disciplina? Quais as principais vantagens e desvantagens 

da integração destas ferramentas em contexto de EVT? E 

que posicionamento têm os alunos e professores (investiga-

dores participantes) perante a integração sustentada destas 

ferramentas no seu quotidiano escolar? E que alterações 

curriculares e ao nível da formação de professores devem 

ser feitas para a integração efectiva destas ferramentas digi-

tais em contexto de EVT?

2. FINALIDADEs E oBJECTIVos

Uma das finalidades deste estudo (e principal) será saber 

até que ponto as TIC, suportadas pela Web, Web 2.0 e sof-

tware livre/gratuito facilitam e promovem a aprendizagem 

de diversos conteúdos programáticos e área de exploração 

em contexto educativo de EVT.

Baseados nas seguintes questões investigativas:

- Quais as ferramentas da Web, Web 2.0 e software livre 

que se podem integrar em contexto de EVT para a aborda-

gem dos conteúdos e áreas de exploração desta disciplina?

- Quais as principais vantagens e desvantagens da integra-

ção destas ferramentas em contexto de EVT?

- Que posicionamento têm os alunos e professores (inves-

tigadores participantes) perante a integração sustentada 

destas ferramentas no seu quotidiano escolar?

- Que alterações curriculares e ao nível da formação de 

professores devem ser feitas para a integração efectiva 

destas ferramentas digitais em contexto de EVT?

Temos como objectivos fundamentais desta investigação:

- saber que ferramentas suportadas pela Web, Web 2.0 e 

software livre podem integrar o currículo da disciplina de 

EVT;

- Reconhecer quais as principais vantagens e desvantagens 

da integração destas ferramentas em contexto de EVT;

- Inferir do posicionamento e posturas dos alunos perante 

a integração curricular das ferramentas digitais em EVT;
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a revisão curricular de EVT, para integração das ferramen-

tas digitais: que conteúdos e áreas de exploração podem 

integrar ferramentas digitais e;

- Perspectivar modelos de formação de professores para 

colmatar lacunas na formação contínua e adequar novos 

modelos de ensino e aprendizagem suportados pelas fer-

ramentas digitais.

3. ENQuADRAMENTo TEóRICo

O factor determinante que orientou o desenvolvimento 

desta investigação foi a particular diferença entre a EVT e as 

restantes disciplinas do Currículo Nacional do Ensino Bási-

co (CNEB). A abordagem de problemas diversos, por vários 

professores, em várias turmas, integrando ferramentas su-

portadas pela Web, Web 2.0 e Software livre para a abor-

dagem dos conteúdos e áreas de exploração da disciplina 

de EVT podem constituir-se uma mais-valia num mundo 

cada vez mais digital. Mas, sem dúvida, tal como já defen-

demos em 2005, a utilização dos suportes tradicionais da 

disciplina, articulados com estas ferramentas digitais, são 

mais enriquecedores para uma aprendizagem que se quer 

significativa, tanto pela natureza da disciplina como pela ri-

queza da multiplicidade de aprendizagens, pela diversifica-

ção de experiências e pelo prazer da descoberta, julgamos 

ser pertinente, e até mesmo fundamental, defendendo-se 

uma utilização conjugada e articulada destes dois suportes 

(RODRIGUES, 2005).

Para se garantir um leque de experiências suficientemente 

aberto e enriquecedor do repertório vivencial dos alunos, 

a planificação de unidades de trabalho não pode constituir 

um quadro rígido, definido à partida para toda a acção a de-

senvolver, devendo estabelecer-se uma estrutura a revestir 

gradualmente, à medida que o trabalho se vai desenrolando 

(DGEBS, 1991a). É precisamente para os conteúdos e áreas 

de exploração da disciplina de EVT que reside um primeiro 

trabalho inicial da nossa investigação. Consistirá na pesqui-

sa, análise e reflexão (para posterior selecção) das ferramen-

tas baseadas na Web, Web 2.0 e Software livre que podem 

ser utilizadas por professores e alunos no desenvolvimen-

to das suas actividade de ensino e aprendizagem, tanto no 

quinto como no sexto ano de escolaridade, em contexto de 

EVT. Sabemos, à partida, que existem áreas de exploração e/

ou conteúdos em que dificilmente poderão ser encontrados 

recursos pertinentes para ser explorados. No entanto, nou-

tros casos, haverá um possível excesso que, no fundo, nos 

permitirá a possibilidade (e vantagem) de explorar vários, 

podendo-se perspectivar qual ou quais os mais adequados a 

cada contexto específico. Resta-nos também saber, em cada 

escola, o contexto tecnológico e as barreiras para a imple-

mentação destas ferramentas.

Com a reorganização curricular do Ensino Básico, estabele-

cida no Decreto-Lei 6/2001, as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) passaram a ter uma importância estraté-

gica a nível do CNEB e, naturalmente, na disciplina de EVT. 

No preâmbulo do Decreto-Lei referido, estabelece-se que a 

utilização das TIC constitui uma formação transdisciplinar, a 

par do domínio da língua e da valorização da dimensão hu-

mana do trabalho. Isto significa que as TIC passam a integrar 

um leque de estratégias a utilizar na acção pedagógica, em 

todas as disciplinas e áreas disciplinares, bem como nas Áre-

as Curriculares Não Disciplinares. O artº. 3º explicita mesmo 

que, nos princípios orientadores do currículo, deva existir a 

”valorização da diversidade de metodologias e estratégias 

de ensino e actividades de aprendizagem, em particular, 

com recurso a Tecnologias de Informação e Comunicação” 

(Decreto-Lei 6/2001). No próprio documento orientador, 

refere-se que as TIC integram o CNEB pelo propósito das 

aprendizagens de carácter instrumental, cuja apropriação 

tem uma importância fundamental” (DEB, 2001). Ora, à 

distância de apenas oito anos, a evolução das TIC e da pró-

pria Internet foi exponencial. Da simples Web, em 2004 

passámos para a Web 2.0 e, desde então, assume-se cada 

vez mais o conceito da Web 3.0. Nas nossas escolas, com 

a implementação do PTE, teremos mais computadores e 

uma rede de 100 Mbps que permitirá a alunos e professores 

desenvolverem um trabalho mais contínuo no âmbito das 

TIC. Numa perspectiva pessoal, a utilização das TIC como 

competência transversal, consagrada no CNEB, não pode-

rá, com esta evolução tão célere, ser já vista só como tal. É 

natural que existem ferramentas digitais (da Web, Web 2.0, 

softwares, etc) que podem (e devem) ser utilizadas numa 
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perspectiva multidisciplinar e transversal por várias discipli-

nas do currículo mas, numa outra dimensão, não existirão já 

ferramentas digitais disponíveis (e acessíveis) que possam 

efectivamente ser integradas em contextos específicos de 

várias disciplinas? E no caso da EVT em que a diversidade de 

recursos e áreas de exploração são imensas e a sua metodo-

logia permite facilmente a sua integração?

Consideramos que o contributo fundamental deste CNEB na 

disciplina de EVT é a utilização das TIC como recurso e estra-

tégia cognitiva da aprendizagem. Os alunos, na sua apren-

dizagem, devem contactar por formas diversificadas com 

estes recursos. O professor, e neste caso o de EVT, deverá, 

nas suas planificações, englobar estratégias conducentes à 

rentabilização das TIC no processo de aprendizagem e for-

mação geral dos alunos, mas, na nossa opinião, neste mo-

mento já de forma consubstanciada em ferramentas especí-

ficas para a abordagem de conteúdos e áreas de exploração 

específicas da disciplina.

Para além da necessária motivação dos professores, um dos 

importantes incentivos para a utilização dos computadores 

e Internet relaciona-se com o acesso a conteúdos informá-

ticos adequados e de qualidade. Se a este factor aliarmos 

uma sólida formação contínua de professores e a inclusão 

curricular das ferramentas digitais e a sua utilização obri-

gatória, seria o ideal. Esta necessidade é mais premente se 

tivermos em consideração que, apesar das escolas repor-

tarem um aumento da procura de conteúdos com suporte 

informático, a utilização de conteúdos informáticos pelos 

professores em Portugal é mais baixa que a média dos paí-

ses da União Europeia (GEPE, 2007). Através da Internet os 

professores podem encontrar e aceder a um grande núme-

ro de ferramentas, informação ou materiais adequados e 

de qualidade que poderão ser trabalhados na sala de aula 

com os alunos. Repare-se que o rápido desenvolvimento 

das ferramentas Web 2.0, a partir de 2004, e a passagem 

da Internet de um meio de transmissão de informação para 

uma plataforma caracterizada pela colaboração, transfor-

mação, criação e partilha de conteúdos (DOWNES, 2005), 

trouxe alterações muito significativas tanto na forma como 

se acede à informação e ao conhecimento quer ao nível dos 

processos de comunicação entre alunos e entre alunos e 

professores (SIEMENS, 2008). Assim, o modelo tradicional 

centrado no docente esbate-se para dar lugar a abordagens 

caracterizadas por uma maior abertura, participação e co-

laboração entre pares (DOWNES, 2008). Com a Internet, os 

alunos, perante os conteúdos apresentados, têm que assu-

mir um papel activo pois há um inúmero conjunto de op-

ções que os alunos são chamados a fazer, desde a escolha 

dos temas e percursos a seguir. O aluno não se limita a ser 

um espectador passivo e a receber a informação, ele trans-

forma-se num utilizador. A utilização da Internet vem trazer 

aos alunos novas exigências, como a capacidade para apren-

der a utilizar e avaliar os diferentes documentos e fontes de 

informação (BRITT e GABRYS, 2001), capacidade que varia 

de acordo com a idade dos alunos, sendo portanto muito 

importante o papel do professor neste processo. A Internet 

é um meio de comunicação dominado com facilidade por 

um número cada vez maior de crianças, as crianças mais no-

vas até aos doze anos de idade tendem a utilizar a Internet 

sobretudo para entretenimento procurando divertir-se com 

novas e variadas actividades, as crianças mais velhas usam-

na também para fazer os trabalhos da escola e para comuni-

carem (GILUTZ e NIELSEN, 2002).

Numa perspectiva centrada não só na Internet mas, especi-

ficamente focalizada na Web 2.0, há a possibilidade de sur-

gimento de métodos de trabalho que incluem a abertura a 

novas oportunidades no campo do ensino e aprendizagem 

que até ao ano de 2004 estavam limitadas. As questões tec-

nológicas, actualmente, ajudam de forma crescente a mu-

danças de algumas características dos alunos, mudanças 

essas que poderão ter implicações profundas nos métodos 

de ensino e aprendizagem (FRANKLIN e HARMELEN, 2007), 

reflectindo-se, naturalmente, no desenvolvimento de ten-

dências na educação (ANDERSON, 2007), que se inclinam 

para uma maior abertura e abordagens mais personaliza-

das. A escola fornece maior apoio ao desenvolvimento das 

capacidades dos mais novos no domínio da criatividade e da 

inovação (ANDERSON, 2007), testemunhando-se uma mu-

dança na visão da intencionalidade da educação. Tal como 

afirmam Owen e outros (2006), o relevo passa a ser dado na 

necessidade de apoiar os mais jovens não apenas na aquisi-

ção de conhecimento e informação, mas no desenvolvimen-

to dos recursos e capacidades necessárias para se envolve-
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aprendizagem ao longo da vida. O trabalho assente nestas 

tecnologias deixa de se focalizar na divulgação do trabalho 

individual mas mais na criação de comunidades e recursos 

nos quais os indivíduos se juntam para aprender, colaborar 

e co-construir conhecimento (OWEN e outros, 2006), num 

cenário em que a aprendizagem é algo que é trabalhado e 

não apenas recebido (ANDERSON, 2007). Num breve parên-

tesis, o conceito Web 2.0 surge normalmente associado a 

um conjunto de tecnologias facilitadoras de uma rede mais 

ligada do ponto de vista social, onde qualquer indivíduo de-

tém a possibilidade e a capacidade de contribuir para editar 

e contribuir para o espaço informativo (ANDERSON, 2007). 

No termo popularizado por Tim O’Reilly (2006), a Web 2.0 

é apresentada como um processo de cedência de controlo 

das aplicações aos utilizadores, concedendo-lhes a capaci-

dade de extraírem informação e dados e de os reutilizarem 

de uma forma flexível, permitindo-lhes mesmo a modifica-

ção do próprio sistema de informação.

Estando conscientes na possibilidade desta mudança, e 

como salienta Anderson (2001), os professores têm uma 

longa história em demonstrar diversificadas formas de 

apresentar materiais e recursos aos alunos, e essa forma de 

apresentação tem sofrido evoluções que passaram pelo di-

álogo, exposição verbal da matéria, apresentações da maté-

ria em formatos de texto, até se chegar à actualidade com a 

representação digital da informação. Em contexto de sala de 

aula, na disciplina de EVT, também o professor pode utilizar 

variados recursos de suporte para os auxiliar na abordagem 

aos conteúdos e áreas de exploração do currículo, ajudando 

os alunos a desenvolver competências essenciais, ou os mo-

tivar para as actividades a realizar. Walling (2000) salienta 

que a tecnologia relacionada com os computadores ligados 

à Internet na sala de aula de arte oferece um enriquecimen-

to das experiências no domínio das artes visuais e é um va-

lioso recurso para o professor destas áreas curriculares.

A questão que se torna importante é como pode o profes-

sor integrar este novo meio num ensino eficaz. Integrar a 

Internet ou outras ferramentas digitais como uma “pode-

rosa ferramenta de instrução” no currículo, torna-se assim 

um desafio para os professores de qualquer área disciplinar 

(PROVENZO, 1998), sendo que o sucesso residirá na forma 

como esses recursos são utilizados e trabalhados pelos pro-

fessores e alunos na sala de aula. Os professores terão que 

saber como tirar partido das “forças” dessas ferramentas, 

privilegiando a qualidade de breves experiências de apren-

dizagem, em detrimento da quantidade de experiências que 

poderão ser superficiais e mesmo redutoras (WOLFE, 2001). 

O professor deverá procurar actividades que vão para além 

da simples utilização casual e esporádica definindo e plani-

ficando as actividades a desenvolver e definindo os objec-

tivos da actividade a realizar, prevendo as necessidades de 

aprendizagem dos alunos (CASSARINO, 2003). Certamente 

que não existirá uma solução única para o sucesso da inte-

gração das ferramentas digitais em EVT pois existirão múlti-

plas circunstâncias previsíveis (ou não), que podem mudar o 

rumo da sua integração mas, com base nelas, cada professor 

tem que procurar estabelecer novas relações adaptando-se. 

O desafio colocado ao professor exigirá dele uma adapta-

ção a imprevistos inesperados, outros mais previsíveis como 

os problemas relacionados com a falha da tecnologia que, 

tal como refere Roland (2005) a imprevisibilidade da tec-

nologia desincentiva um número de professores de utilizar 

a Internet com seus alunos em sala de aula, mas a única 

forma de a conseguir contornar será através da prática na 

sua utilização, numa contínua aprendizagem. Se o professor 

souber motivar-se para além das dificuldades técnicas ou 

metodológicas, se explorar todas as capacidades que esta 

tecnologia oferece, poderá criar novas possibilidades de tra-

balho para si e para os alunos fazendo coisas que até agora 

não pôde fazer, inovando (BALANSKAT; BLAMIRE e KEFALA, 

2006).

No caso da EVT e Educação Artística, Eisner (1995) apontou 

a escassez de recursos utilizados na educação artística como 

um problema que merecia a atenção dos professores, que 

segundo o autor, se habituaram durante demasiados anos 

a pensar nos recursos necessários para a produção - lápis, 

papel, tintas, barro, etc., e menos nos materiais necessários 

para ensinar a arte. O computador e os recursos online são 

uma ferramenta facilitadora de um maior envolvimento dos 

alunos na aprendizagem da arte, uma ferramenta ao serviço 

do professor, do aluno e do currículo, uma ferramenta que 
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pertence ao cenário social e cultural em que alunos e pro-

fessores vivem e trabalham (WALLING, 2000).

Percebemos então que já não é possível viver como se não 

existissem as TIC quando praticamente tudo na nossa vida 

passa por elas. Os professores encontram nelas recursos de 

trabalho muito ricos para explorar com os seus alunos. Esta 

preocupação parte do princípio que o uso das TIC em con-

texto educativo é hoje uma mais-valia para os professores e 

alunos, contribuindo para a sua aprendizagem e desenvol-

vimento a vários níveis, em comparação com aqueles que 

ainda lhes resistem. Saliente-se Fowell (1996) que alerta 

para a necessidade de se adaptar a aplicação da tecnolo-

gia a três níveis: o educacional, o curricular e o específico. 

Relativamente ao primeiro nível, alerta para os problemas 

em termos de novos modelos de ensino/aprendizagem, o 

segundo, deve orientar-se no âmbito do uso apropriado da 

tecnologia e de como isso poderá contribuir para a apro-

ximação tradicional do ensino/aprendizagem (factor muito 

importante no nosso estudo). A nível específico, a autora re-

fere que não deve haver só o acesso à tecnologia apropria-

da, mas também o acesso aos conhecimentos necessários à 

utilização da mesma, por isso os conhecimentos em infor-

mação e comunicação são exigidos nos currículos escolares.

A perspectiva de integração das TIC em contexto educativo 

é amplamente reforçada pelo surgimento de recursos dis-

poníveis tanto na Web como na Web 2.0 e de software livre 

que devem ser considerados como novos estímulos para a 

aprendizagem de conceitos ligados à expressão plástica, à 

educação artística, à EVT na sua globalidade. No entanto, 

a prática docente deverá ser revista, adoptando-se uma fi-

losofia de cultivo dos modos de expressão, acentuando a 

importância do ensino de variadas técnicas e meios de ex-

pressão (ROCHA, 1999), em que se deve reconhecer que o 

media fundamental de expressão, nas salas de aula, deixou 

de ser constituído apenas por materiais impressos. O pro-

cesso de ensino/aprendizagem não pode, porém, ser en-

carado como anteriormente. Deve-se dar maior ênfase ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e à capacidade de 

resolução de problemas (DIAS e outros, 1998) e que têm 

uma metodologia muito particular na disciplina de EVT. A 

criança aprenderá mediante a própria actividade no proces-

so de criar. Neste contexto o professor será o guia, o que dá 

e recebe, devendo agir como se não agisse; não deverá in-

tervir, mas estabelecer o diálogo. Deverá aprender a distin-

guir e a antecipar as necessidades reais dos alunos (ROCHA, 

1999), permitindo-lhes expressar a sua individualidade den-

tro da metodologia projectual, da resolução de problemas e 

do trabalho criativo.

Segundo Dias e outros (1998), as TIC colocam novos desafios 

à educação pelo facto de colocarem o aluno no centro do 

processo de ensino/aprendizagem, favorecendo a sua auto-

nomia e criando ambientes de aprendizagem estimulantes, 

permitindo a utilização de recursos poderosos, bem como a 

produção de materiais muito diferentes dos convencionais. 

É nesta perspectiva de integração das TIC (suportadas pela 

Web, Web 2.0 e software livre) em contexto educativo de 

EVT que reside o ponto primordial desta investigação. Per-

mitindo esta disciplina uma multiplicidade de estratégias 

para a abordagem dos diversos conteúdos em várias áreas 

de exploração, a integração destas ferramentas digitais re-

vela-se de excepcional interesse no domínio da expressão, 

da criatividade, do trabalho colaborativo e da multiplicidade 

e diversidade de aprendizagens proporcionadas.

Na sua essência, esta investigação permitirá pôr em con-

fronto os professores e os alunos com a sua utilização con-

jugada de vários suportes e ferramentas digitais em articu-

lação com os tradicionalmente usados em contexto de EVT, 

recursos tecnológicos esses de expressão e comunicação 

tradicionais em articulação com os novos média digitais, no-

meadamente aqueles que serão seleccionados da Web, da 

Web 2.0 e de software livre.

4. METoDoLogIA

Em contexto educativo, as metodologias de investigação, 

na sua maioria, suportam-se em paradigmas quantitativos 

e qualitativos. Actualmente, e como pretendemos em certa 

medida nesta investigação, será utilizar os dois paradigmas 

de forma a superar as divergências existentes entre eles e 

num modelo em que ambos se complementam e contribu-

am para que a investigação seja capaz de produzir conheci-
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08 mento assim como resolver situações problemáticas mas, 

sem dúvida, privilegiando o paradigma qualitativo.

É, então, nesta prisma que surge a metodologia de Investi-

gação-Acção (I-A) que assenta num paradigma sócio-crítico, 

distanciando-se dos paradigmas positivista e interpretativo, 

caracterizados pelo excessivo objectivismo e neutralidade e 

pela propensão para a subjectividade (MORALES, 2003), as-

sentando nas práticas investigativas a concepção ideológica 

e valorativa que está presente na investigação e que aca-

ba por determinar o conhecimento que daí possa resultar. 

Segundo Coutinho (2005), uma investigação deve sempre 

conter em si uma intenção de mudança e este paradigma 

faz também incidir o seu foco sobre o conhecimento eman-

cipatório, que pretende pôr a nu as ideologias que condi-

cionam o acesso ao conhecimento e operar activamente na 

transformação dessa realidade. Caracterizada como uma 

metodologia de pesquisa activa que impõe que as pessoas 

implicadas tenham algo a dizer e a fazer, não se reveste de 

um simples levantamento de dados ou de relatórios a serem 

arquivados, mas pretende-se que os investigadores desem-

penhem um papel activo na própria realidade dos factos ob-

servados (THIOLLENT, 2002) e muitas vezes contribuam para 

a própria alteração dessa mesma realidade. Tal como nos 

referem Cook e Reichardt (1986), este paradigma permite a 

um profissional ter uma disciplina no sentido de saber quais 

são os problemas ou as questões que pretende solucionar, 

proporcionando uma orientação no sentido de resolver os 

problemas e dando-nos a capacidade de escolher a melhor 

ferramenta para a realização do estudo, estabelecendo-se 

quais as metodologias, técnicas de recolha de dados e trata-

mento dos mesmos que melhor se adequam. Sabendo que 

o paradigma sócio-crítico surge numa perspectiva oposta 

ao reducionismo e objectivismo, características de uma 

postura positivista, a I-A, tal como a seleccionámos como 

metodologia preferencial para esta investigação, no seu do-

mínio sócio-crítico permitirá observar a realidade de forma 

dinâmica, evolutiva e interactiva, analisando as situações do 

quotidiano escolar de professores e alunos em contexto de 

EVT, resolvendo problemas identificados no estudo e, refor-

mular o currículo da disciplina.

Além disso, sendo esta a essência deste método, possui 

uma série de atributos que a diferenciam de uma simples 

resolução de problemas, assumindo-se como um duplo 

compromisso em estudar um sistema e introduzir-lhe al-

terações naquela que é a direcção desejada, que no caso 

é a integração das ferramentas Web, Web 2.0 e software 

livre em EVT, implicando para isso o envolvimento do inves-

tigador e investigadores participantes numa aprendizagem 

conjunta. O problema (proposta de estudo identificada) é 

colocado no estudo científico, sendo o problema tratado de 

forma sistemática e com um corpo teórico que sustenta as 

intervenções dos participantes, combinando o diagnóstico 

com a reflexão, focando-se em problemas reais que forem 

identificados pelos participantes como problemáticos mas 

passíveis de serem alterados. Esta opção metodológica per-

mitirá a ligação efectiva e eficiente entre a investigação e 

a sua aplicação em termos práticos no processo educativo, 

em contexto de sala de aula de EVT. O objectivo final é obter 

respostas que sejam aplicáveis na prática diária dos inter-

venientes e que possam ser transmitidas a outras pessoas 

interessadas que, no caso, deverão ser a todos os docentes 

de EVT e, ainda, na proposta de integração curricular efec-

tiva destas ferramentas digitais. Por ser considerada uma 

metodologia para investigar e suportar a mudança, adoptá-

mo-la por ser do tipo de investigação social com acção ex-

ploratória que promove o desenvolvimento. Na sua forma 

clássica, a investigação-acção pressupõe ciclos (ou fases) de 

investigação: acção planeada, introdução de novas práticas 

piloto e avaliação de resultados. No nosso caso, para esta 

investigação, contemplaremos estas mesmas fases fazendo 

posteriormente uma nova abordagem a partir da reflexão, 

análise de dados e avaliação dos resultados. Transversal-

mente a estes processos são arquivados os registos e a aná-

lise de dados contínuos, através de técnicas e instrumentos 

de recolha de dados, com o objectivo de criar conhecimento 

(SOMEKH, 2008) e que, mais adiante daremos conta.

Neste paradigma investigativo da Investigação-Acção, esco-

lhemos como modalidade de Investigação-Acção a Prática 

e, também, a crítica (ou emancipadora), escolha decorrente 

dos vários critérios que assume e do papel do investigador, 

do conhecimento gerado e do nível de participação Zuber-

Skerritt (1996). Considerámos esta opção como a mais ade-
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quada ao nosso estudo uma vez que, ao pretendermos in-

troduzir no currículo da disciplina de Educação Visual e Tec-

nológica as ferramentas digitais suportadas pela Web, Web 

2.0 e Software Livre, trabalhando com uma equipa de pro-

fessores e os seus alunos, nas suas turmas, verificando o su-

cesso de implementação dessas ferramentas e responden-

do às nossas questões investigativas para, no final, poder 

propor uma revisão curricular que inclua estas ferramentas, 

a modalidade prática de investigação-acção adequa-se pois 

é organizada pelas mãos de um professor activo e autóno-

mo, constituindo-se ele próprio no condutor de todo o pro-

cesso, encorajando a participação e a auto-reflexão do(s) 

professor(es). Os facilitadores externos, neste caso os pro-

fessores participantes no estudo, assumem uma relação de 

cooperação com o professor investigador. Ainda que sem 

intervir directamente nas suas decisões, ajudam-no a pla-

nificar estratégias de mudança ou detectar problemas e a 

reflectir sobre o impacto das mudanças efectivadas (SOUSA 

e outros, 2008). A opção por este modelo, articulado com a 

modalidade emancipadora ou crítica de investigação-acção, 

justifica-se pela necessidade e pretensão de ir mais além da 

acção pedagógica, procurando intervir nos procedimentos 

de transformação do sistema que, neste caso particular se 

reveste da necessidade que sentimos de realizar uma pro-

posta de revisão curricular da disciplina na qual se integrem 

as ferramentas digitais. Este tipo de investigação-acção 

procurará também viabilizar a implementação de soluções 

que fomentem a melhoria da acção e prática educativa em 

contexto de EVT. Segundo Sousa e outros (2008), as respon-

sabilidades do desenvolvimento e transformação da prática 

são uma responsabilidade colectiva, assumidas de forma 

colaborativa. Em contexto de EVT, e nos pressupostos a que 

nos propusemos com este plano de investigação, a opção 

por uma investigação-acção crítica segue, também, um ciclo 

de colaboração entre os participantes e investigadores, de 

reflexão - planeamento - acção - observação - nova reflexão 

- novo planeamento e assim por diante (DAVIS, 2008) que, 

mais adiante explicaremos.

Na nossa investigação, apesar da pluralidade de tipos e mo-

dalidades de investigação-acção, dependendo do número 

de participantes envolvidos (FERRANCE, 2000), o presente 

plano de investigação-acção dependerá de um grupo de 

professores, da equipa de professores que se vier a cons-

tituir e os seus alunos. Assim, assumiremos esta investiga-

ção-acção como colaborativa, incluindo vários professores 

(entre seis a dez) interessados na abordagem e exploração 

de ferramentas digitais com os seus alunos em contexto 

de EVT. No caso da primeira vertente, a investigação-acção 

(modalidade prática) assumir-se-á como colaborativa, de 

âmbito mais alargado, designadamente, às escalas de esco-

la e contexto de EVT. Incidirá sobre as questões comuns des-

te estudo e numa perspectiva geral de integração das fer-

ramentas digitais no currículo da disciplina. Considerámos 

que neste processo, deverá existir um compromisso perante 

os outros que seja, ao mesmo tempo colectiva e individu-

al, na superação de obstáculos eventuais, nomeadamente 

os relacionados com as questões técnicas, tecnológicas e 

logísticas. Na segunda vertente, a investigação-acção de 

modalidade crítica abordará questões mais particulares da 

investigação, constituindo-se num processo bastante mais 

complexo e envolvendo mais recursos, meios e proporcio-

nará mais dados para análise e reflexão. Neste caso, será 

o conjunto de professores que, envolvendo-se assim na 

resolução de um problema comum em estudo, relativo ao 

desempenho ou a processos de tomada de decisões que 

será sempre o da inclusão das ferramentas Web, Web 2.0 e 

software livre em EVT. Neste processo, o empenho pessoal 

na recolha de dados é fundamental. Todos os participantes 

devem desempenhar a sua parte, satisfazendo prazos e de-

cisões. Salienta-se, contudo, que o envolvimento de vários 

grupos constituintes pode proporcionar a energia necessá-

ria ao processo e criação de um ambiente genuíno entre as 

partes interessadas (FERRANCE, 2000), sendo também nos-

so objectivo criar uma grupo de discussão numa rede social 

(plataforma Ning) para agilizar e facilitar este processo de 

partilha na comunidade. Fundamentalmente, e assumindo-

se que a presente investigação-acção envolve a colaboração 

de uma comunidade criada para o efeito com um legitimo 

interesse pessoal comum na solução de um determinado 

problema que os afecta ou que, no caso, nasce de uma cons-

tatação e formulação de questões investigativas, designa-se 

por investigação-acção participativa, em que, agregando-se 

numa equipa, as diferentes entidades (no caso investigador 

e investigadores participantes) definem um problema, pro-
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projectando e executando as acções necessárias em equipa. 

A investigação-acção participativa assenta na convicção de 

que é muito importante o conhecimento local e específico 

num determinado domínio, alicerçando-se também num 

princípio democratizador do processo, que preconiza o en-

volvimento de todas a pessoas, apelando à acção em nome 

próprio para modificar as situações em que vivem. Deste 

modo, a investigação-acção participativa poderá reforçar 

o papel dos actores locais bem como a sua capacidade de 

assumir mudanças nos seus próprios projectos, evitando 

uma atitude passiva e a dependência de peritagens exter-

nas (GREENWOOD, 2003). Esta opção metodológica funda-

menta-se no princípio do conhecimento académico, mas 

também nos valores éticos e no conhecimento empírico que 

temos sobre a disciplina e as suas opções estratégicas de 

ensino e aprendizagem. Pretende-se, assim, criar campos 

privilegiados de reflexão e auto-análise, através dos quais 

os respectivos intervenientes podem identificar e questio-

nar os problemas referentes à realidade na qual se inserem, 

com base num contexto sustentado pelas convicções, ques-

tões enunciadas e problemáticas identificadas bem como as 

actividades que os próprios indivíduos participativos incre-

mentam. Neste sentido, a investigação-acção participativa é 

uma estratégia capaz de ajudar a um saber mais profundo 

dos problemas inerentes às comunidades, revelando com-

petências para a sua resolução.

Saliente-se que o investigador actuará como um actor pois 

não só estará presente como participará em todo o proces-

so, coordenando a equipa. Pretende-se conhecer bem a re-

alidade para que esta possa ser transformada, visando-se 

atingir a mudança e a evolução, numa perspectiva emanci-

patória do conhecimento em que se pretende dar resposta 

aos problemas gerados, originando mudanças, neste caso 

particular, a integração de ferramentas digitais em EVT e a 

revisão curricular da disciplina. Deste modo, constrói-se a 

teoria a partir das reflexões críticas da prática, produzindo-

se um conhecimento de natureza interpretativa, passando 

os sujeitos a validar o conhecimento. Este facto tem um 

poder emancipatório, pois permite superar a limitação do 

facto de ser subjectivo passando a permitir uma comuni-

cação e uma acção social, através de processos reflexivos. 

Tal como defendem Rosa e Schnetzler (2003), este tipo de 

investigação permite alterar o processo educativo de forma 

a melhorar as suas práticas.

Definindo agora, em concreto, o nosso estudo, pretende-

mos, tal como defendem Cohen e Manion (1989) que esta 

I-A seja essencialmente um procedimento localizado em vá-

rias turmas do 2º Ciclo do Ensino Básico, na disciplina de 

EVT, com vista a lidar com o problema concreto enunciado, 

situado no imediato, controlado passo a passo, durante pe-

ríodos de tempo variáveis que, no caso, definimos em duas 

fases, através de diversas técnicas de recolhas de dados 

(questionários, diários, entrevistas, etc.), de modo a que 

os resultados subsequentes permitam introduzir modifica-

ções, ajustamentos, mudanças de direcção e redefinições, 

de acordo com o que se revele necessário ou vantajoso ao 

próprio processo em curso, a curto e longo prazo, no nosso 

caso, a saber, a revisão curricular da disciplina de EVT na 

qual se integrem as ferramentas digitais suportadas pela 

Web, a Web 2.0 e o software livre. Serão convidados a par-

ticipar nesta I-A entre seis a dez docentes da disciplina de 

EVT que, nos últimos anos tenham utilizado com alguma re-

gularidade estas ferramentas no contexto específico de EVT. 

É neste processo dialéctico e dinâmico, que pretendemos 

tornar a investigação apelativa e motivadora, na medida em 

que colocaremos a tónica na componente prática e na me-

lhoria das estratégias de trabalho utilizadas, criando as con-

dições para a introdução de melhorias significativas ao nível 

da qualidade e da prática desenvolvida, quer em termos de 

eficiência, quer de eficácia. Cada docente deverá escolher, 

pelo menos, uma das suas turmas a que lecciona a disciplina 

de EVT e, em duas fases, implementar o estudo, integrando 

nas Unidades de Trabalho da disciplina que levar a cabo as 

ferramentas digitais seleccionadas. Será criado este grupo 

de trabalho com o investigador e, no seio do grupo, selec-

cionadas as ferramentas a explorar em contexto de EVT e 

quais os conteúdos e áreas de exploração onde se poderão 

utilizar ferramentas digitais e quais se poderão seleccionar. 

Para a exploração das mesmas será realizado um trabalho 

prévio de elaboração de materiais de apoio como guias, 

manuais e tutoriais e, se necessário, formação adequada. 

Assim, podemos considerar que esta I-A é situacional, pois 

decorre dum problema em contexto específico e visa a sua 
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resolução nesse mesmo contexto. É participativa e colabo-

rativa, pois quer os docentes participantes no estudo e alu-

nos, quer o investigador são intervenientes e co-executores 

no mesmo processo. Nenhum dos elementos é um agente 

externo, todos os membros da equipa participam no desen-

volvimento do processo de investigação e acção. A interven-

ção e a prática, aliadas à sustentação teórica serão as carac-

terísticas marcantes que nos permitirão que a descrição da 

realidade imponha uma intervenção sobre a mesma. É no 

carácter empírico, sobretudo nos dados retirados da obser-

vação, de cuja análise e interpretação decorrerá a acção. De 

acordo com Coutinho (2005), a acção tem de estar ligada à 

mudança e é sempre uma acção deliberada.

Tal como se defende neste paradigma investigativo, também 

a presente I-A é, por natureza, um processo cíclico, no qual 

cada descoberta gera novas possibilidades de mudança. A 

avaliação permanente das mudanças nas situações enun-

ciadas neste estudo têm como objectivo a concretização da 

finalidade última da I-A, ou seja, neste caso particular, da 

produção de novos conhecimentos e melhoria das práticas, 

consubstanciando-se na proposta de revisão curricular da 

disciplina de EVT integrando, de forma sustentada, um con-

junto de ferramentas digitais.

A constituição de uma equipa de professores para desen-

volvimento do estudo alicerça-se no princípio de que a I-A, 

por um movimento em espiral de acção-reflexão deve ser 

levado a cabo por equipas de professores que constituem 

“comunidades críticas”, tal como pretendemos neste caso, 

salientando-se o carácter e o princípio da pluralidade, carac-

terístico deste paradigma, preferindo-se o trabalho susten-

tado na discussão em detrimento do de natureza solitária 

de outros tipos de investigação. O conceito de colaboração 

e a associação ao mesmo da perspectiva de mudança e revi-

são curricular serão fundamentais na construção da presen-

te investigação. Este carácter activo e personalizável, aliado 

à sua natureza colaborativa entre as partes envolvidas na 

acção, através do debate e da confrontação de registos efec-

tuados ao longo da investigação, poderá (e deverá) ser o de-

sejável para se alcançarem os objectivos propostos, ou seja, 

a resolução do problema detectado, aproximando-se, desta 

forma, o acto investigativo da realidade educativa concreta. 

Assim, os grupos de trabalho desenvolverão um plano de 

acção, que, ao pretender integrar as ferramentas digitais na 

disciplina de EVT, devem ser capazes de se adaptar a situa-

ções imprevistas. Numa nova etapa, o grupo de professores 

deverá avançar para a implementação do plano de forma 

intencional e controlada e, durante a acção, os elementos 

do grupo investigador vão observando os efeitos da própria 

acção através da recolha de evidências, usando, para tal, 

diversas técnicas e instrumentos de recolha de dados (que 

explanaremos de seguida). Na fase subsequente à acção, 

o grupo debate de forma reflexiva, através dos elementos 

recolhidos, sobre os efeitos da acção, no sentido de recons-

truir o significado da situação problemática que motivara 

a investigação e, com base no trabalho realizado, rever o 

plano elaborado e partir para um novo ciclo de I-A. Note-se 

que para a facilitação da comunicação entre o grupo e agi-

lização de processos de recolha de dados e outros registos 

será usada a Técnica do grupo Nominal, também chamada 

técnica de Delphi.

Referente às técnicas e instrumentos de recolha de dados, 

no caso da investigação-acção e do nosso estudo em par-

ticular, como pressupõe um trabalho de reflexão sobre as 

práticas, deverá utilizar técnicas de investigação para supor-

tar e sistematizar essa mesma reflexão (DESCOMBE, 1999), 

tornando-se necessário pensar nas formas de recolher a in-

formação que a própria investigação vai proporcionando. O 

uso de técnicas adequadas e diversificadas, como por exem-

plo, o uso de um diário de bordo com impressões objectivas 

ou subjectivas, descrições dos encontros mantidos e dos 

assuntos aprendidos; a recolha de documentos relativos a 

uma determinada situação; questionários de formato aber-

to ou fechado; entrevistas; registos áudio, em vídeo ou mes-

mo por entrevistas ou encontros com outros participantes 

resultam da necessidade de se ser rigoroso e sistémico na 

recolha de evidências, implicando assim o uso de técnicas 

adequadas e diversificadas. Cohen e Manion (1994) consi-

deram mesmo que as várias fases do processo de investi-

gação-acção devem ser constantemente monitorizadas por 

uma variedade de mecanismos pois a observação rigorosa 

de situações e factos que permite efectuar modificações, 

reajustamentos, redefinições e mudanças de direcção.
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conjuntos de técnicas e instrumentos de recolha de dados, 

que divide em três categorias (LATORRE, 2003): técnicas ba-

seadas na observação; técnicas baseadas na conversação; 

e análise de documentos. As notas de campo, característi-

cas terão um peso muito significativo e serão importantes 

pela sua flexibilidade e adaptação constante, enquanto que 

o diário de investigação servirá para recolher observações, 

reflexões, interpretações, hipóteses de explicações de situa-

ções ocorridas e deverá permitir estimular o espírito crítico 

do investigador e professores, conduzindo-os a uma mudan-

ça de atitudes e práticas. Em alguns momentos intervalados 

e determinados, em que analisaremos a informação obtida, 

reflectindo sobre o projecto de investigação e preparando 

situações futuras, a escolha de memorandos analíticos po-

derá vir a tornar-se um instrumento fundamental.

Finalmente, inseridos ainda neste conjunto de técnicas e 

instrumentos utilizados na I-A, os meios audiovisuais são 

hoje um dos recursos mais utilizados no âmbito da inves-

tigação das práticas dos professores, permitindo registar 

informação prévia, quer sob a forma de fotografia, vídeo 

ou apenas áudio. Alguns destes documentos podem vir a 

tornar-se retrospectivos e muito fiáveis do ponto de vista da 

credibilidade. Por exemplo, algumas 

das sessões gravadas em vídeo permi-

tirão ao investigador obter uma repe-

tição da realidade, detectar factos ou 

pormenores que porventura podiam 

ter escapado no momento em que fo-

ram observados pelos participantes. A 

interacção verbal ou aspectos narrati-

vos podem também ser captados atra-

vés deste instrumento, possibilitando 

uma análise mais rigorosa e distan-

ciada dos padrões de ocorrência. Esta 

técnica pode ser uma mais-valia sobre 

a prática lectiva de interacção com as 

ferramentas digitais a utilizar.

Para terminar este capítulo, saliente-

se que apesar da avaliação dos resulta-

dos constituir uma das últimas etapas 

da I-A, antes de se proceder à avaliação propriamente dita, 

há ainda um conjunto de etapas que a precedem, pois os 

dados recolhidos na fase da intervenção carecem de orga-

nização, até porque esta facilitará a sua apresentação no re-

latório escrito. A organização é como uma etapa, na qual se 

vai classificar, codificar, e provavelmente, seleccionar os da-

dos. No caso concreto de dados qualitativos anotados num 

diário de bordo ou outro qualquer registo a utilizar no estu-

do, terá que se eliminar o que não parecer pertinente para 

fins de avaliação. É necessário reagrupar os dados da forma 

mais clara e objectiva possível, a fim de facilitar a análise. 

Análise essa considerada como uma operação intelectual, 

que consiste na decomposição de um todo nas suas partes, 

com o propósito de fazer a descrição e procurar as relações 

entre as suas partes, com a finalidade última de fazer a des-

crição e procurar as relações entre as partes, respondendo 

às nossas questões investigativas e ao que nos propusemos 

na investigação. Esta operação compreende dois aspectos: 

os elementos, ou seja, as diferentes componentes dos resul-

tados; e as relações, ou seja, a ligação entre as componen-

tes, e entre as componentes e o todo.

No quadro seguinte estabelecem-se as diversas fases de de-

senvolvimento do estudo.

MOMENTOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO 

ESTUDO

QUESTÕES 
INVESTIGATIVAS e 

OBJECTIVOS DO ESTUDO
INSTRUMENTOS

- Primeira fase: no ano lectivo 
2009/2010.

 
(Paralelamente, criação de 
uma comunidade online para 
partilha e divulgação das 
ferramentas e publicação de 
manuais)

 
- Segunda fase de aplicação, 
entre Janeiro e Junho de 2011.

- Quais as ferramentas da 
Web, Web 2.0 e software 
livre que se podem integrar 
em contexto de EVT para a 
abordagem dos conteúdos 
e áreas de exploração desta 
disciplina?

- Quais as principais 
vantagens e desvantagens da 
integração destas ferramentas 
em contexto de EVT?

- Que posicionamento 
têm os alunos e 
professores (investigadores 
participantes) perante 
a integração sustentada 
destas ferramentas no seu 
quotidiano escolar?

- Análise documental e 
exploração em contexto de 
formação, pelos professores 
e investigador. Recensão, 
listagem e categorização das 
ferramentas digitais.

 
- Análise e discussão em 
grupo de trabalho, através 
de entrevistas e após a 
implementação da fase 
experimental do estudo.

 
- Avaliação de todas as 
ferramentas digitais listadas, a 
partir das grelhas de avaliação 
de software educativo 
(adaptadas do SACAUSEF) 
e avaliação descritiva em 
contexto – aplicação de 
algumas ferramentas, para 
validação, em contexto de 
EVT.
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- Terceira fase, entre Julho de 
2011 e Junho de 2012.

- Que alterações curriculares 
e ao nível da formação de 
professores devem ser feitas 
para a integração efectiva 
destas ferramentas digitais 
em contexto de EVT?

- Saber que ferramentas 
suportadas pela Web, Web 
2.0 e software livre podem 
integrar o currículo da 
disciplina de EVT;

- Reconhecer quais as 
principais vantagens e 
desvantagens da integração 
destas ferramentas em 
contexto de EVT;

- Inferir do posicionamento e 
posturas dos alunos perante 
a integração curricular das 
ferramentas digitais em EVT;

- Saber quais as alterações 
curriculares a perspectivar 
para a revisão curricular 
de EVT, para integração 
das ferramentas digitais: 
que conteúdos e áreas de 
exploração podem integrar 
ferramentas digitais e;

- Perspectivar modelos de 
formação de professores 
para colmatar lacunas na 
formação contínua e adequar 
novos modelos de ensino e 
aprendizagem suportados 
pelas ferramentas digitais.

- Análise documental e 
entrevistas aos professores 
colaboradores no estudo 
e análise dos inquéritos 
realizados.

 
- Resultados obtidos, 
decorrente da avaliação de 
todas as ferramentas listadas.

- A partir dos dados obtidos 
da implementação do estudo 
em contexto de sala de aula, 
com avaliação descritiva, em 
contexto.

- A partir dos dados obtidos 
através do inquérito por 
questionário realizado pelos 
alunos das diversas turmas.

- Decorrente da análise 
de conteúdo e análise 
documental fornecida e das 
entrevistas realizadas aos 
docentes colaboradores no 
estudo.

 
 
 
- Análise global para proposta 
final, com inclusão das 
ferramentas digitais no 
currículo e possíveis alterações 
a efectuar a vários níveis no 
ensino da EVT e formação de 
professores.

5. EsTADo DE DEsENVoLVIMENTo

No presente momento, referente ao estudo que nos pro-

pusemos desenvolver, constituímos um grupo de docentes 

da disciplina de Educação Visual e Tecnológica que presen-

temente desenvolvem, no âmbito de uma formação que 

elaborámos, guias e manuais de exploração de diversas 

ferramentas digitais em contexto de EVT. São vinte e seis 

docentes que, após uma fase inicial de investigação, recen-

searam mais de duzentas ferramentas digitais que pode-

mser exploradas em contexto de EVT. A criação de guias e 

manuais tem-se tornado um processo complexo e moroso, 

tanto pela quantidade de ferramentas como pela complexi-

dade de gestão de tempo visto a equipa ser constituída por 

docentes a tempo integral nas escolas.

Foi também neste princípio e pressupostos já apresen-

tados que se criou uma rede na plataforma Ning, através 

da qual trabalhamos colaborativa-

mente para este fim e, em Dezem-

bro de 2009 criámos um blogue 

para disseminação deste projecto 

e divulgação das ferramentas digi-

tais em contexto de EVT que pode 

ser visitado em http://evtdigital.

wordpress.com. Este espaço tem-

se consolidado entre os docentes 

desta disciplina tendo permitido 

disseminar o projecto e marcá-lo 

como uma referência para os do-

centes encontrarem algumas solu-

ções digitais para abordagens em 

contexto disciplinar de EVT. O seu 

crescimento tem sido gradual e sus-

tentado, alimentado tanto por nós, 

administradores do espaço, como 

pelos trabalhos produzidos pela 

equipa de docentes que connosco 

trabalho. A fase seguinte, a iniciar 

no início do ano lectivo 2010/2011 

constituirá uma etapa decisiva de 

implementação destas ferramentas 

em contexto específico da discipli-

na de EVT, num trabalho sustenta-

do com professores e alunos nas suas turmas, podendo-se 

reflectir práticas, analisar os primeiros resultados e aplicar 

novamente, num segundo ciclo, o estudo para aí obtermos 

as conclusões finais.

6. REsuLTADos EsPERADos

No final desta investigação, deveremos estar preparados 

para responder às questões levantadas no início do estudo, 

sabendo concretamente se as ferramentas Web, Web 2.0 

e software livre facilitam e promovem a aprendizagem de 

diversos conteúdos programáticos e área de exploração em 

contexto educativo de EVT e de que forma esta investigação 

contribuiu para integrar de forma sustentada estas ferra-

mentas digitais no currículo da disciplina.
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ramentas da Web, Web 2.0 e software livre que se devem 

propor para integrar em contexto curricular de EVT para 

a abordagem dos conteúdos e áreas de exploração desta 

disciplina, enunciando as suas principais vantagens e qual 

o posicionamento dos alunos e professores (investigadores 

participantes) perante a integração sustentada destas ferra-

mentas no seu quotidiano escolar. Por fim, não queremos 

ainda deixar de, com segurança, e a partir dos dados que 

se obtiverem da investigação, além de propor as alterações 

(revisões) curriculares e programáticas de EVT, perspectivar 

qual (e que tipo) de formação de professores devem ser fei-

tas para a integração efectiva destas ferramentas digitais em 

contexto de EVT.

Saliente-se ainda a importância de saber como os alunos tra-

balham com ambos os suportes em contexto de EVT e como 

interagem com os suportes e ferramentas digitais, perspec-

tivando-se novas abordagens didácticas neste domínio do 

conhecimento. Será de todo importante perceber até que 

ponto e de que forma os intervenientes neste estudo pode-

rão contribuir para uma nova perspectiva didáctica da EVT. 

Também a forma como determinados comportamentos e 

condições técnicas, materiais e humanas podem influenciar 

a investigação e desenvolvimentos efectivos futuros aquan-

do da possível integração curricular destas ferramentas.

Fruto desta investigação, pretende-se disseminar o estudo 

aos docentes da disciplina de EVT, às Escolas com segun-

do CEB, aos Centros de Formação de Professores e, funda-

mentalmente, apresentar a proposta de revisão curricular 

da disciplina aos órgãos de poder com responsabilidades e 

competência para os analisar e, fundamentalmente, fazer 

aprovar a proposta que se apresentará, nomeadamente à 

DGIDC – Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular e ao DEB – Departamento de Educação Básica.
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Teatro na Educação ou Teatro Educacional
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Tipo de artigo: Artigo de actualização

RESUMO

O TIE, teatro educacional é um género teatral que estabelece uma ponte entre o 

teatro e a educação. A criação teatral, segundo este género, desenvolve e aplica 

processos de envolvimento participativo nas aprendizagens adquiridas durante e 

através da preparação e representação teatral. Este processo criativo requer pro-

cedimentos de pesquisa, objectividade, clareza e analise relativamente às maté-

rias pesquisadas, bem como criatividade e conhecimentos teatrais e dramáticos. 

São os recursos combinados de processos educacionais inovadores com proces-

sos de criação teatral de vanguarda que fazem do TIE um resultado da mudança 

social que reúne a valorização de procedimentos de criação democráticos com a 

valorização de novas formas, meios e métodos do “ fazer comunicar” através do 

teatro conjugando-as com teorias educacionais dos anos 1950/1960, profunda-

mente enraizadas no aprender através do fazer.

Palavras-chave: Teatro educacional; Método colaborativo; Improvisação; Pensa-

mento crítico.

RESUMEN

El TIE, teatro educacional, es un género teatral que establece un puente entre el 

teatro y la educaión. La creación teatral, según este género, desarrolla y aplica 

procesos de involucramiento participativo en los aprendizajes adquiridos duran-

te y a través de la preparación y la representación teatral. Este proceso creativo 

requiere procedimentos de investigación, objetividad, claridad y analisis de los 

materiales investigados, así como creatividad y conocimientos teatrales y dramá-

ticos. Son los recursos combinados de procesos educacionales innovadores con 

procesos de creación teatral de vanguardia, que hacen del TIE un resultado del 

cambio social, que congrega el reconocimiento del valor de procedimientos de 

creación democráticos con el reconocimiento del valor de nuevas formas, medios 
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y métodos del “hacer comunicar” a través del teatro, conjugándolas con teorías 

educacionales de los años 1950/60, profundamente enraizadas en el aprender 

haciendo.

Palabras clave: El Teatro  educacional, El Método colaborativo, Improvisación, El 

pensamiento crítico.

AbSTRACT

TIE or Educational Theatre is a Theatrical genre which puts together Theatre and 

Education. To create and to make Theatre by this way it means to develop and to 

put into practice learning by participation process.

Both, learning and doing Theatre are realized on the same time and by the same 

means, doing theatre devising and improvisations. These procedures require re-

search and objectivity and requiring also analysing issues being creative and the-

atre and dramatic knowledge.

It is the combination of renewed Educational Procedures and forefront Theatre 

techniques that make TIE a result of democratic values in the educational field 

and in theatre field. Valorisating new Theatre forms, means and methods of 

“Making Communication” Through making Theatre conjugating it with educatio-

nal theories from 1950/1960 deeply rooted in “Learning by Doing”.

Keywords: Educational Theatre; Collaborative Method; Devising; Critical Thinking
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O TIE enquanto género teatral estabelece uma ponte en-

tre o teatro e a educação. O seu surgimento faz parte de 

um projecto mais vasto que se inicia após a segunda guerra 

mundial do séc. xx. Nesta altura, um pouco por toda a parte, 

surgem propostas de alargamento dos públicos e a procura 

de novas formas de comunicação através do teatro.

Em Inglaterra, em muitas regiões do país, este processo tem 

o seu início nos anos sessenta e parte de companhias profis-

sionais de teatro suportadas financeiramente pelas autori-

dades locais das artes e da educação.

O teatro passa a ser utilizado como meio de educação de-

senvolvendo e aplicando processos de envolvimento parti-

cipativo num processo de aprendizagem. Para todos os efei-

tos a primeira companhia de teatro a criar programas TIE 

composta por actores – professores, que são pessoas que 

reunem formação em teatro e em educação.

Tony Jackson (1993), considera que este movimento resulta 

da necessidade de reconduzir o teatro para as suas raízes 

populares alargando assim a sua base social através da re-

vitalização do teatro regional, do crescimento do teatro “al-

ternativo comunitário” e do teatro para crianças.

Procura-se uma função “util” para o teatro e acredita-se no 

seu potencial educativo e no seu poder como força transfor-

madora da sociedade. É a importância que é reconhecida e 

conferida ás artes no curriculo escolar, particularmente ao 

papel educativo do Drama que dá o impulso para a forma-

lização e teorização do TIE. Toda a sua história, como Da-

vid Pammenter nos diz, é uma história de “ Divesed”. Com 

ou sem escritor da peça a conceber, a actividade central da 

equipa de actores-professores, foi sempre o trabalho de 

“devising”.

Este processo criativo requer procedimentos de pesquisa, 

objectividade, clareza, e analise relativamente às matérias 

pesquisadas, bem como criatividade e conhecimentos tea-

trais e dramaticos.São os recursos combinados de processos 

educacionais inovadores com processos de criação teatral 

de vanguarda que fazem do TIE um resultado do clima de 

mudança social que reune a valorização de procedimentos 

de criação democráticos com a valorização de novas for-

mas, meios e métodos do “fazer e comunicar” através do 

teatro, conjugando-os com teorias educacionais dos anos 

1950/1960 profundamente enraizadas na concepção do 

“aprender através do fazer”.

Ao mesmo tempo que este movimento de criação teatral, 

(com objectivos educacionais, tanto no que diz respeito e 

ao seu conteúdo, ao fazer do teatro como a relação a esta-

belecer com o publico) são incrementados e aperfeiçoados 

cursos de formação de professores em serviço em Drama 

Educacional que tornam estes professores conscientes dos 

objectivos e métodos desta nova disciplina que incluía o 

interesse pelos mitos, lendas e histórias tradicionais mas 

também o desenvolvimento da reflexão sobre formas e 

métodos de abordagem da realidade e de pessoas reais em 

situações identificáveis como fazendo parte da vida real. 

São estas questões relacionadas com a abordagem da vida 

real, que conduzem à criação de programas que envolvem 

crianças explorando problemas e que ao procurarem solu-

ções para esses problemas formam opiniões sobre aconte-

cimentos e aspectos da realidade envolvente. Na óptica dos 

primeiros criadores de programas de TIE, estes deveriam ser 

apresentados a pequenos grupos de crianças, (uma ou duas 

turmas de cada vez).

Em 1963 é realizado um relatório oficial (Newsom Report de 

1963), que proclamou que o Drama fazendo parte do currí-

culo escolar, conjuntamente com poesia e outras artes, aju-

da os jovens a descobrirem-se, não havendo outros meios 

de auto-conhecimento mais eficazes, isto, no entender dos 

seus relatores.

O teatro, entendido como um meio para dar forma a valo-

res políticos, morais e éticos, onde a experiência humana é 

observada e compreendida ao nivel intelectual, emocional 

e filosófico, é uma linguagem artística que tem sempre a ver 

com a análise e a construção do pensamento crítico, tanto 

no nivel da construção da estrutura teatral e dramática da 

peça a ser criada como no que diz respeito ao seu conteúdo, 

ao mesmo tempo que se analisa de forma critica a apresen-

tação teatral tendo em conta as ideias e processos mentais 

de racionalidade que se pretendem estimular comparando 

o resultado alcançado com o que se pretendia. No fundo, o 

objectivo é tornar acessivel à compreensão como é que, um 
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dado acontecimento se produz, como é que uma situação 

evolui tendo considerando que, toda essa dinâmica depen-

de de conflitos e oposições. Tem-se como adquirido que, se 

estas descobertas não são realizadas pelas crianças, estas 

não serão agentes da sua própria aprendizagem.

Jim Mirriane (1993), um escritor de peças para progra-

mas de TIE diz-nos que este género teatral resulta de mui-

tos desenvolvimentos da criação teatral moderna e que 

existem alguns antecedentes importantes que devem ser 

assinalados.O mais significativo, nos Estados Unidos da 

América, foi o projecto de Teatro Federal nos anos trinta do 

séc. XX juntamente com as suas peças de “Teatro Jornal”, 

método de teatro “quase documento” desenvolvido nos Es-

tados Soviéticos, no periodo que se segue á revolução bol-

shevique e importado pelos grupos de teatro americanos de 

esquerda. No Reino Unido, è o movimento de Teatro Ópe-

rario cujas peças de agitação e propaganda, dos anos vinte 

do séc. XX, inspiram principios e métodos teatrais presentes 

nos anos cinquenta, em Londres, no Workshop Theatre de 

Joan Littlewood.

2.o QuE é o TIE?

As companhias de teatro educacional participativo, mais 

conhecidas como companhias de Theatre – In – Education 

(TIE) actuam maioritariamente no interior das escolas, aliás, 

quando aparecem, um dos seus objectivos assumidos é pre-

cisamente esse: levar o teatro para dentro do meio escolar.

Elas oferecem um programa de teatro que têm intenções 

educacionais, com oficinas de Drama e encontros prepara-

tórios com alunos e professores e recursos que apoiam a 

continuação desse programa através de actividades dramá-

ticas, propostas de pesquisas que aprofundam e consolidam 

o conhecimento bem como as aprendizagens que serão ad-

quiridas durante e através da apresentação teatral.

Nos nossos dias, por vezes, os programas que se apresen-

tam nas escolas são adaptações de produções teatrais que 

decorrem em teatros sem contudo, perderem as caracterís-

ticas do “género” TIE.

“Community Theatre” e TIE E (Teatro na Comunidade e Te-

atro Educacional Participativo) partilham alguns objectivos, 

intenções e até mesmo práticas e metodologias, ambos 

trabalham com grupos sociais específicos e ambos usam 

o processo de oficinas de Drama com intenções sociais de 

aprofundamento do conhecimento de determinados temas 

ou situações cujas condições devem ser observadas, enten-

didas e eventualmente alteradas.

Neste momento, no Reino Unido, na Austrália, Canadá e Pa-

íses Nórdicos, os Teatros locais, os Centros de Artes e alguns 

Museus têm departamentos de Educação que por sua vez 

têm uma companhia TIE residente, estas podem ser convi-

dadas a realizar o seu programa TIE em escolas que o requei-

ram. É possível encontrar uma lista extensa de companhias 

de TIE que, conscientes da insuficiência de meios financei-

ros para divulgação do seu trabalho através da publicidade 

paga, enviam emails às escolas e aos departamentos locais 

dos ministérios da Educação e das Artes em que anunciam 

os programas de teatro educacional participativo que têm 

em carteira ao mesmo tempo que divulgam os seus temas 

curriculares ou sociais e as oficinas da fase preparatória. 

Materiais para desenvolvimento posterior a ser realizado 

pelos professores estão tambem disponiveis on-line, muitos 

têm sites que podem ser consultados e a Exeter University 

Website apresenta uma lista muito considerável de compa-

nhias de TIE no Reino Unido.

O Movimento do Teatro Educacional Participativo, teve ori-

gem no Reino Unido mas de pressa se espalhou pelos países 

de língua inglesa e países escandinavos. Este movimento 

teve os seus altos e baixos mas hoje é definitivamente re-

conhecido o seu contributo na educação e o seu processo 

de criação, técnicas, métodos e convenções teatrais estão 

estabelecidos como conteúdo de um novo género teatral 

e ensinados em universidades, nos seus departamentos de 

Drama e escolas secundárias em cursos de A Level e GCSE 

em estudos teatrais.

Nestes casos alunos e estudantes criam, produzem e apre-

sentam projectos de TIE como prova final podendo escolas 

de ensino básico e médio manterem relações de parceria 

com estas universidades e escolas secundárias que fazem 

formação em estudos teatrais recebendo os benefícios das 

suas criações e colaborando com as oficinas preparatórias 

da peça de teatro, podendo ainda contribuir com sugestões 
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abordados através do TIE, espectáculo e oficinas.

É no site da companhia que produz e cria este género teatral 

que se podem encontrar links que relacionam o conteúdo 

do espectáculo com o currículo e um dossier com materiais 

pedagógicos e propostas de exploração dramática para as 

fases preparatórias de pesquisa e fallow up.

3.DIMENsão EsTéTICA E EDuCACIoNAL DEsTE géNE-

Ro TEATRAL: MIssão; METoDoLogIAs; TéCNICAs E 

CoNVENçõEs

O TIE, hoje, continua a ser um género teatral que tem ob-

jectivos educacionais inovadores. Assentando também em 

pressupostos das teorias da educação de Paulo Freire, aten-

de às questões do desenvolvimento psicológico e ao con-

texto cultural e social das crianças ou jovens envolvidos no 

programa desenhado.

Estes projectos teatrais usam modos exploratórios do DIE 

(Drama In Education) e uma peça de teatro escrita e conce-

bida como espectáculo teatral (devised) segundo métodos 

de trabalho participativo.

Pretende ainda, ter, no que diz respeito ao seu conteúdo, 

rigor quanto ao tratamento da área do conhecimento do 

programa curricular ou dos temas sociais seleccionados que 

serão objecto de pesquisa, e usados para a criação da forma 

teatral que dará vida e permitirá através de experiências es-

téticas, a indagação dos temas abordados.

No início da criação do projecto teatral selecciona-se um 

ponto de partida, que de uma forma genérica foca temas ou 

assuntos curriculares das áreas da História, (História local), 

saúde, conteúdos científicos ou então temas de interesse 

social e comunitário tais como: descreminação racial ou de 

género, bulling, alcoolismo, violência doméstica, paternida-

de precoce, abuso de drogas etc. Estes assuntos podem ser 

tratados de diferentes maneiras, dependendo o seu trata-

mento da faixa etária dos espectadores em vista.

Através de improvisações, são criadas e desenvolvidas per-

sonagens, situações dramáticas e acontecimentos, que re-

flectem conflitos e dilemas que os jovens espectadores de-

verão enfrentar individualmente ou em grupo, nas oficinas 

desenvolvidas.

Estas oficinas aparecem em dois tempos no programa que 

reúne as várias etapas do projecto TIE que se pretende ela-

borar.

No começo, a equipa de trabalho deverá estar muito cons-

ciente de quais são as questões principais em debate e mui-

to bem informados sobre os assuntos e temas focados, so-

bre os quais a peça deverá ser construída.

Porque o TIE tem uma filosofia emancipatória é necessário 

construir uma perspectiva histórica e um ponto de vista po-

lítico e social.

4.DIMENsão EDuCACIoNAL: PRINCíPIos, FuNDAMEN-

TOS E ESTRATÉGIAS

Um dos objectivos do TIE – Teatro Educacional, é reflectir, 

como se fosse um espelho, as acções humanas, de forma 

que, ao observar as contradições e os dilemas presentes, 

os jovens possam compreendê-las de uma forma crítica e 

encontrar outras soluções que possam prevenir factores de 

risco e de sofrimento humano evitáveis através da adopção 

de outros comportamentos.

Chris Vine (1993), considera que a principal proposta educa-

cional dos programas TIE reside no princípio da participação 

activa dos espectadores e no princípio de que, as institui-

ções e o comportamento humano resultam da actividade 

social e cultural, portanto, susceptíveis de serem alterados 

e que é a participação activa, que torna os jovens especta-

dores autores da sua própria aprendizagem.

É este autor que nos diz que, nos anos sessenta muitas com-

panhias de teatro inglesas receberam influências do Teatro 

de Brecht, do trabalho de Gavin Bolton e Dorothy Heathco-

te, no campo do DIE (Drama -In- Education), e da pedagogia 

de Paulo Freire.

Assim, um dos principais traços do quadro teórico que in-

forma o TIE é a convicção de que é possível desenvolver 

uma prática teatral através do qual o “Publico” é desafiado 

a construir e a comprometer-se como sujeitos activos do 

seu processo de aprendizagem e produzindo-se desta for-
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ma mudanças na compreensão do mundo e dos assuntos 

contidos nos programas propostos.

Algumas técnicas do Teatro do Oprimido de Augusto Boal, 

são posteriormente incluídas no processo exploratório do 

TIE que decorre antes e depois da apresentação do espec-

táculo na forma de oficinas dramáticas, particularmente o 

teatro da Imagem e o teatro fórum.

Revelar discrepâncias, contradições entre o que é “dito” e 

o que é “feito”e descobrir as forças que pré-condicionam 

muitas das respostas e decisões tomadas pelos personagens 

das peças apresentadas, tornam-se o desafio educacional 

que pretende encontrar métodos que ajudem a examinar 

objectivamente as experiências vivenciadas durante a re-

presentação teatral que deverá ser desafiante, absorvente, 

e um estímulo para aprofundamento dos assuntos propos-

tos numa etapa posterior, proposta esta, que deve ser reali-

zada dentro e fora das escolas.

5.DIMENsão EsTéTICA

Uma das estratégias utilizadas é a colocação dos especta-

dores (turma ou turmas de alunos) numa ficção dramática 

em que eles são apanhados nos acontecimentos e têm que 

interagir com personagens e tomar decisões relativamente 

a situações que fazem parte de uma crise que tem de ser 

resolvida.

Por vezes os alunos são confrontados com situações em que 

eles são convidados a desafiar ou a aconselhar persona-

gens, relativamente a assuntos relacionados com os aconte-

cimentos a que eles acabaram de assistir na peça apresen-

tada. Mas a verdade é que, tudo isto se pode passar durante 

a representação da peça.

Um programa TIE contem um conjunto de procedimentos 

cujo objectivo è aprofundar o conhecimento de assuntos 

até onde o desenvolvimento e maturidade intelectual e psi-

cológica permitirem ao mesmo tempo que é proporcionado 

o desfrute prazeiroso de um espectáculo de teatro e oficinas 

que exploram, além dos conteúdos previstos, capacidades 

dramáticas e conhecimento teatral “ da experiência de fazer 

arte alguma coisa nova é compreendida ou compreendida 

de forma nova” (Bolton, 1993: 39), segundo este autor é a 

reflexão, sobre a experiência, que proporciona o conheci-

mento e a mudança na compreensão já que, no seu enten-

der, a experiência em si é de pouco valor.

De facto, a tónica deste género teatral está no que acontece 

depois do evento teatral, “ O jogo que produz entre a forma 

artística e a “ proposta social” (Jackson, 2006: 168).

É o impacto e a memória do acontecimento teatral, que se 

relaciona com conteúdos aprendidos juntamente com o 

contributo para a competência cultural dos jovens para a 

fruição dos espectáculos de teatro que os programas de TIE 

proporcionam.

Segundo Jackson (2001) O TIE não é confundível com certo 

tipo de teatro educacional que usa uma peça teatral como 

veículo para uma mensagem que será explicitada no decur-

so da mesma e que os alunos rapidamente identificam com 

conteúdos “dados” nas escolas ou através da televisão; pelo 

contrário, são acontecimentos teatrais que acentuam o as-

pecto performativo, comunicando a vários níveis, e usando 

várias linguagens artísticas, ao mesmo tempo que retratam 

contradições, dilemas e tomadas de decisão, proporcionan-

do o prazer da participação activa. Por vezes são usados pro-

cessos celebratórios.

È na fase preparatória que os alunos exploram, investigan-

do, temas e conteúdos através de estratégias de DIE (em 

improvisações, Quadros Parados, A Esfinge, Hot Siting, Fo-

calização e Reflexão, Teacher in Role, Role Play, Teatro De-

bate etc.), em oficinas dirigidas pelos actores professores e 

pelo professor de Drama.

A peça de teatro que é concebida e escrita através de pro-

cessos dramáticos semelhantes aos desenvolvidos pelos 

alunos pode desta forma aproveitar sugestões desenvol-

vidas a partir das questões levantadas nas oficinas com os 

jovens. É este conjunto de pontos de vista e reacções por 

parte dos alunos que ajudam na “luta” pela criação de sen-

tidos através da linguagem teatral.

Nestas escolas, em geral, o professor de Drama é o contac-

to preferencial e sabe que o TIE não pretende substituir as 

aulas de Drama e sim complementá-las. Assim os alunos co-

nhecem e pesquisam sobre os temas, fazem improvisações 

sobre os conteúdos encontrados nas suas pesquisas e uti-
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fessores. Desta forma, experimentam, vivenciam e compre-

endem causas de comportamentos, motivações emoções e 

alargam a sua compreensão do mundo e da realidade en-

volvente. Eles procuram (como os actores do projecto) res-

postas para as perguntas antes colocadas sobre os materiais 

pesquisados, mas estas respostas levantarão outras pergun-

tas que serão exploradas da mesma forma.

Em geral, os actores – professores que estão a desenvolver o 

projecto de TIE vão duas vezes à escola. Numa primeira vez 

desenvolvem actividades de Drama focadas nos temas do 

projecto e reflexão sobre os mesmos; da segunda vez, con-

tam-lhes a ficção que construíram, desenvolvem mais acti-

vidades dramáticas sobre essa ficção e pedem aos alunos 

que lhes falem sobre o material já pesquisado bem como 

sobre a experimentação dramática nas aulas de Drama. Os 

alunos reflectem sobre o contexto ficcional (e aqui não po-

demos esquecer a missão do TIE - Produzir sentidos sobre 

situações vividas e ajudar a compreender o mundo em que 

vivemos) e os actores improvisam sobre propostas que sur-

gem dessa reflexão, sendo que as ideias podem surgir dos 

alunos, do professor de Drama ou dos actores – professores, 

surgindo depois uma nova reflexão, sobre as improvisações 

feitas, no debate entre os actores - professores, as crianças 

(ou jovens) e o professor de Drama.

Na etapa seguinte todo este material é trabalhado em con-

texto de oficina participativa de criação teatral e decidem-se 

as formas teatrais e convenções a adoptar da linguagem dra-

mática, identificam-se as personagens, as propostas princi-

pais do projecto no que respeita aos conteúdos. Caso traba-

lhem com um escritor profissional contratado para a escrita 

da peça, usualmente após esta primeira etapa do processo, 

encontram-se durante uma semana e trabalham em oficina 

colaborativa com o escritor, nesta altura, a equipa de acto-

res – professores discutem com ele o material já reunido, as 

ideias e as propostas que têm e através de improvisações; 

novas ideias e novas propostas surgem ao longo deste perí-

odo de tempo e em processo de oficina com o autor.

É concedido um período de tempo necessário para a ela-

boração de uma proposta provisória de texto dramático e 

acordado novo encontro para apresentação desse trabalho 

ao colectivo.

Neste segundo encontro o script é discutido, os actores im-

provisam diálogos e cenas e depois, o autor volta a reescre-

ver (se for esse o caso) algumas cenas, por vezes acrescenta, 

outras, retira texto, tudo depende do consenso estabeleci-

do.

Na altura previamente acordada, este colectivo volta a 

juntar-se e iniciam-se os ensaios, concebe-se a encenação, 

construção do cenário, adereços, figurinos, etc. com vista à 

realização do espectáculo (Correia, 1993:12).

CONCLUSÃO

Podemos então considerar que um programa de teatro edu-

cacional participativo (TIE) é um processo em que os alunos 

em vez de serem um recipiente passivo para sugestões se 

tornam em sujeitos conscientes das suas aprendizagens e 

avaliam a sua compreensão dos conteúdos que atravessam 

a peça de teatro a que assistem.

Para garantir e consolidar esta compreensão, são realizadas 

oficinas de Drama após a sua representação. Actores no pa-

pel de “professor – actor” trabalham com grupos de alunos, 

almejando com este trabalho esclarecer assuntos novos le-

vantados após a apresentação. Neste processo competên-

cias expressivas dos alunos são também mobilizadas.

Competências e conhecimento dramático, técnicas e domí-

nio das linguagens artísticas e dos géneros teatrais, conhe-

cimento do desenvolvimento psicológico dos espectadores 

e do seu contexto sócio cultural, são necessários para que 

o programa de TIE desenhado alcance a sua finalidade de 

capacitar as crianças e os jovens na realização de relações 

entre factos e acontecimentos, identificando semelhanças 

e oposições entre contextos, cruzando conteúdos de forma 

a poderem compreender a complexidade do que se passa 

no mundo e com os seres humanos, ampliando os seus co-

nhecimentos.

Melhorar as competências expressivas é uma aquisição pes-

soal e deve ser trabalhada durante um tempo apropriado, 

por isso, os objectivos das oficinas realizadas no âmbito de 
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um programa TIE são sobretudo proporcionar e promover a 

compreensão dos assuntos e conteúdos abordados durante 

o decurso da representação teatral, deixando para as aulas 

de Drama a tarefa do desenvolvimento das competências 

expressivas e das convenções dramáticas, também elas liga-

das com a apropriação de conhecimento.
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RESUMO

Neste texto são apresentados alguns trajectos didácticos desenvolvidos no âmbi-

to da disciplina de Educação e Expressão Dramática/Teatro num contexto de for-

mação inicial de professores e educadores. Procurou-se promover, nestes futuros 

profissionais, o domínio de ferramentas básicas desta actividade artística pela 

vivência de projectos estruturados em temas relacionados com outras áreas de 

saber escolar e com a diversidade étnico-cultural que caracteriza, actualmente, 

muitas das escolas portuguesas.  

Palavras-chave: Expressão Dramática; formação; professores; educadores.

RESUMEN

En este texto se presentan algunos trayectos didácticos desarrollados en la asig-

natura de Educación y Expresión Dramática/Teatro en un contexto de formación 

inicial de profesores de infantil y primaria. Se ha intentado desarrollar, en estos 

futuros profesionales, el dominio de herramientas básicas de esta actividad ar-

tística, a través de la vivencia de proyectos estructurados en temas relacionados 

con otras áreas del saber escolar bien como con la diversidad étnico-cultural de 

la escuela portuguesa en la actualidad.

Palavras-clabe Expresión Dramática; formación; profesores; educadores.
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AbSTRACT

In this paper we present some educational journeys undertaken within the dis-

cipline of Education and Drama / Theatre in the context of initial training for tea-

chers and early childhood educators. We tried to promote, in these future profes-

sionals, the basic skills of such artistic activity. Students designed and implemen-

ted projects structured upon themes related to other areas of school knowledge 

and ethnic-cultural diversity of the Portuguese school today.

Keywords: Dramatic Expression; training; teachers; educators.
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INTRODUÇÃO

No âmbito da disciplina de Educação e Expressão Dramáti-

ca/Teatro, em contexto de formação inicial de professores 

e educadores, procuramos desenvolver o domínio de fer-

ramentas básicas desta actividade artística. Tal propósito é 

possível, entre outras formas, através da vivência de projec-

tos estruturados em temas relacionados com outras áreas 

de saber escolar ou relacionados com a diversidade étnico-

cultural que caracteriza, actualmente, muitas das escolas 

portuguesas.

As experiências de aprendizagem que se esperam pela vi-

vência das actividades dramáticas no currículo escolar, têm 

como objectivo o desenvolvimento de uma série de com-

petências físicas, cognitivas, relacionais, técnicas, criativas e 

afectivas através do auto-conhecimento, da relação com os 

outros e com a realidade circundante, na relação de grupo 

que se estabelece e que é a base de todo o trabalho de Ex-

pressão Dramática.

1. A CooPERAção CuLTuRAL ENTRE A EsCoLA E o 

MEIO AMbIENTE

A escola e o meio ambiente devem estabelecer uma relação 

que promova um maior desenvolvimento e compreensão 

dos aspectos culturais e comunicativos da arte e, conse-

quentemente, um maior desenvolvimento e compreensão 

da natureza do fenómeno artístico.

A cooperação cultural entre o ensino e a sociedade eviden-

cia que a escola não é um gueto, um mundo isolado e fecha-

do, mas um parceiro que pode ter uma palavra na formação 

dessa mesma sociedade, na qual o aluno será um cidadão 

que aprende e não um indivíduo apartado do seu contexto 

social. Nesse âmbito, o contexto sociocultural desenvolve-

se considerando a realidade escolar e, numa perspectiva 

educativa, o aluno toma consciência do domínio de algumas 

aquisições feitas, reconhecendo-se como um agente cultu-

ral activo, com atitude, iniciativa e responsabilidade.

As actividades artísticas, e em particular a Educação e Ex-

pressão Dramática/Teatro, como promotora da comunica-

ção, da originalidade, da iniciativa, contribui para a convi-

vência e o reconhecimento da diversidade cultural e social, 

convocando e implicando as famílias e os diversos actores 

sociais no processo educativo. A vivência da sua prática em 

contexto escolar, estimula a integração dos alunos e contri-

bui para o seu entendimento e interpretação de factos rele-

vantes relacionados, quer com a sua própria individualida-

de, quer com a sociedade da qual fazem parte.

A escola deve assumir a responsabilidade educativa em si-

multâneo com os diversos agentes culturais locais, num pro-

cesso assente nas necessidades socioculturais da comunida-

de. Neste contexto, a possibilidade de mudar atitudes, de 

transmitir valores, de estimular as relações e a comunicação 

entre os cidadãos, seja numa escola, num bairro, numa ci-

dade, pode ser veiculada, por exemplo, através de projectos 

educativos de Expressão Dramática/Teatro.

O sentimento de pertença, de inclusão e o respeito pela dife-

rença, pela identidade individual, o querer conhecer melhor 

o outro, são uma base de estabilidade social que contribui 

para a assumpção de direitos por todos os indivíduos que 

compõem uma determinada comunidade ou território. Tal 

como refere GIROUX (2000) apud YTARTE (2007: 172) esta 

nova dimensão de cidadania, a partir da ideia da diferencia-

ção, pressupõe novos valores da sociedade e a convivência 

entre a diversidade, o particular e o específico dos grupos, 

bem como o reconhecimento da pluralidade das formas de 

cultura.

2.A ExPREssão E EDuCAção DRAMáTICA/TEATRo NA 

fORMAÇÃO DE PROfESSORES E EDUCADORES

A prática da Expressão e Educação Dramática /Teatro na for-

mação de professores e educadores, sendo uma actividade 

artística sustentada pelo desempenho, é notoriamente uma 

prática de natureza comunicativa. Através de dinâmicas de 

jogo estimula-se a diversidade, a imaginação, a criativida-

de, o espírito de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia. 

São valorizadas, assim, as dinâmicas que propiciam não só o 

jogo e a criação individual, como também a consciência da 

criação dos outros, promovendo a emergência de um senti-

mento colectivo de pertença a um grupo.

Um ensino que se volta para o desenvolvimento formal e 

para a criação artística é enquadrado por um espaço de re-
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08 flexão teórica e prática. Nesse sentido, enquanto docente 

do ensino superior, ao nível das Licenciaturas em Ensino 

Básico do 1º ciclo e Educadores de Infância, senti a neces-

sidade de sustentar um corpo teórico e uma prática, pro-

movendo projectos e pesquisas no âmbito da Expressão e 

Educação Dramática/Teatro. Nesse âmbito, dois aspectos, 

relacionados entre si, foram considerados.

O primeiro aspecto diz respeito aos temas dos projectos 

propostos e trabalhados pelos próprios alunos, enquanto 

formandos adultos. Parte da formação destes alunos é diri-

gida a si, sendo necessário vivenciar experiências que lhes 

permitam o conhecimento e domínio das ferramentas bási-

cas desta actividade artística. Nesse sentido, muitas dessas 

actividades devem ser orientadas para o seu nível etário e 

de formação. A formação de futuros profissionais, educa-

dores e professores, deve passar pela sua educação artísti-

ca, feita em cumplicidade entre estes e os docentes dessas 

áreas de ensino, em projectos onde ambos desfrutem do 

prazer de criar.

O segundo aspecto relaciona-se com a adequação das ac-

tividades às faixas etárias com quem os alunos irão traba-

lhar. Perspectivando-se a relação dos alunos/adultos com 

crianças, enquanto futuros profissionais, é importante o 

estímulo de atitudes e competências orientadas para o efi-

caz relacionamento adulto - criança. O professor/educador 

no momento da criação artística, enquanto agente criador, 

proponente de actividades, de projectos, é autónomo. Por 

essa razão, deverá ter a capacidade de apelar, também ele, 

à autonomia dos alunos, estimulando e apoiando as suas 

propostas, de modo a que desenvolvam capacidades como 

a criatividade, inovação, iniciativa, armas fundamentais 

para uma prática pedagógica reflexiva.

Enquanto actividade artística, a Expressão Dramática/Tea-

tro contribui, de modo impar, para a afirmação individual do 

“eu”, sensibilizando para o respeito à diferença, “à atenção 

do ‘outro’, o distinto de mim, à sua compreensão, à sua em-

patia e à sua representação e consequente desenvolvimen-

to do espírito de tolerância e de crítica (MELO, 2005).

O espaço da aula de Expressão Dramática/Teatro estimula, 

a iniciativa, a criatividade, a originalidade, a comunicação, o 

recurso a linguagens diversificadas que entusiasmam os alu-

nos, envolvendo-os em tarefas de grupo e impulsionando-

os à cooperação, num projecto comum (ANTUNES, 2009). 

Proporciona experiências estimulantes, pela liberdade de 

expressão da sensibilidade e o desenvolvimento do ima-

ginário, permitindo a tomada de consciência das opções e 

do crescimento criativo, em termos pessoais e sociais. Cada 

um, negociando com os restantes membros do grupo onde 

se insere, permitirá que todos contribuam para a acção dra-

mática.

O desenvolvimento pessoal, a relação com os outros e com 

a realidade circundante, são as bases para a relação que se 

estabelece dentro do grupo e os pilares essenciais para todo 

o trabalho de Expressão Dramática.

2. 1. os PRoJECTos DE ExPREssão DRAMáTICA/TEA-

TRO

Os alunos das Licenciaturas em Ensino Básico do 1º ciclo e 

em Educação de Infância, ao longo da sua formação inicial, 

adquiriram conhecimentos, experiências, técnicas especí-

ficas, no âmbito da Educação e Expressão Dramática /Tea-

tro. Pelo desenvolvimento de diversos trajectos didácticos 

de criação dramática, experimentaram vivências artísticas 

importantes para o seu desenvolvimento pessoal. Desse 

modo, desenvolveram competências que lhes permitiram 

explorar e avançar com uma certa autonomia, em aborda-

gens específicas, num processo de grupo, onde cada indiví-

duo era uma peça fundamental.

Em alguns dos projectos, que em baixo descrevemos, coube 

aos alunos a tarefa de fazer a pesquisa referente aos temas 

por eles seleccionados. Este foi o caso de um projecto inti-

tulado “A Caravela dos Descobrimentos”, que implicou um 

levantamento de eventos, factos, crenças, valores, tradições 

e experiências de homens e mulheres daquelas épocas.

No projecto estiveram envolvidas, para além da disciplina 

de Expressão Dramática, a de Educação Musical e a de Edu-

cação Visual. Tratou-se de “uma viagem” por vários países, 

na época dos descobrimentos portugueses, de uma carave-

la que “partiu” de Lisboa, “parando” no Brasil, Guiné, China 

e Timor. Para a dramatização, cenografia e composição mu-

sical relativa a cada país, foi necessário analisar as razões e 

96  | Carla Antunes | Trajectos didáticos de Expressão Dramática | Maio 2011



REVISTA IBERO
-AM

ERICAN
A DE PESQ

UISA EM
 EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | #1 | ISSN

 1647-0508

consequências dos eventos históricos. Foi feito um levan-

tamento de lendas de cada um dos países, como também 

foram investigados aspectos da época, usando uma varie-

dade de fontes de informação. Esse trabalho possibilitou a 

interdisciplinaridade, uma vez que as Expressões Artísticas 

foram a estratégia e/ou o recurso de aprendizagem de ou-

tras áreas curriculares e vice-versa.

Noutros casos, foi a própria realidade escolar onde os alu-

nos estavam inseridos, nomeadamente, em termos de está-

gios em Jardins de Infância da rede oficial, ou escolas oficiais 

de Ensino Básico do 1º ciclo, que suscitou o interesse por 

determinadas abordagens, por se tratarem de temas rela-

cionados com minorias étnicas, como foi o caso de “os Ci-

ganos”.

Foram desenvolvidos, também, projectos com temas inspi-

rados em factos políticos e sociais da actualidade. 

Um último projecto, desenvolvido com uma turma do 3º 

ano da Licenciatura em Ensino Básico do 1º ciclo, visou a 

criação de um texto colectivo suscitado por indutores que 

seriam explorados, inicialmente, em (dois) pequenos gru-

pos de criação e, posteriormente, explorados num único 

grande grupo (turma de 16 alunos), dando origem à criação 

de um texto dramático e à sua performance ou representa-

ção final. 

Assim, a decisão de alguém abandonar o país de origem e 

as razões conducentes a tal decisão foram o indutor temáti-

co do projecto. Para tal, foram entrevistados imigrantes no 

nosso país, de modo a conhecer as suas histórias e perceber 

quais as razões que levam alguém a deixar toda um percur-

so de vida para trás, “abandonando” o seu país de origem, a 

família, amigos, pertences, espaços afectivos… e recomeçar 

num outro país. Era a necessidade de identificar uma situa-

ção de Partida passível de ser traduzida em texto dramático. 

Elaborámos uma análise de conteúdo que nos permitiu, em 

seguida, encontrar quatro dimensões: o Espaço, o Tempo, 

as Personagens e a Acção. Estas viriam a fornecer importan-

tes elementos de referência para a criação do texto dramá-

tico que daria origem à representação teatral aberta a um 

público exterior ao grupo. 

Entendemos que o envolvimento dos alunos neste projecto 

terá tido benefícios em termos da sua prática docente futu-

ra, dada a cada vez maior heterogeneidade étnico - cultural 

das escolas portuguesas. Nesse contexto, uma das alunas 

intervenientes neste projecto teve a oportunidade de en-

trevistar a família de uma das crianças, oriunda da ex-União 

Soviética, que integrava a turma onde a aluna desenvolvia o 

seu estágio pedagógico. A história de vida da família desta 

criança integrou, assim, o conjunto das histórias de referên-

cia para a criação do texto dramático.

Os projectos artísticos de Expressão Dramática/Teatro pro-

piciam, de forma única, a convocação de experiências de 

vida dos intervenientes, valorizando-as de tal modo, que 

muitas vezes a própria diversidade etno-cultural se pode 

transformar em indutora de criação de argumentos. 

3. REFLExão FINAL

Todos os exemplos relatados suscitaram a criação de textos 

por parte dos alunos, implicando a contextualização das si-

tuações abordadas e introdução de informações, destacan-

do sempre o desenvolvimento de uma compreensão e de 

uma perspectiva da forma dramática. 

No processo criativo, os grupos inspiram-se num determina-

do tema, acontecimento, facto histórico ou facto resultante 

da conjuntura política da actualidade, desenvolvendo-o dra-

maticamente, de um modo próprio. “Cada história combina 

elementos narrativos de poder e qualidade únicos, mas a 

forma pode ser mudada, ampliada e adaptada, sem perda 

das suas qualidades essenciais” (COCKETT, 1999: 68).  

Tal como referem CABRAL; SOMERS (1999), vivemos num 

mundo de grandes contrastes onde, muitas pessoas têm 

acesso a todo o tipo de tecnologias avançadas, viagens in-

ternacionais, enquanto outras nunca saíram do seu meio 

ambiente, meio esse inalterado durante gerações. Se por 

um lado, o facto de termos acesso à televisão e internet, 

por exemplo, pode beneficiar a nossa cultura, por outro, 

pode acontecer que a (...) “globalização apague as particula-

ridades de culturas diversas” (idem: 7). É nesse sentido que 

importa proporcionar às crianças experiências educacionais 

adequadas, isto é, situá-las e ajudá-las a adaptar a sua cul-
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08 tura à diversidade de alternativas que se lhes oferecem. E, 

para tal, “o drama, o teatro e as áreas artísticas afins têm 

um papel fundamental a desempenhar na obtenção deste 

objectivo” (ibidem).

Pretende-se que em grupo, a diversidade, individual e dos 

saberes, contribua para o enriquecimento e intensificação 

de experiências e de conhecimentos que facilitem a comu-

nicação e cooperação, criando um espaço e um tempo de 

encontro e vivência colectiva. Nesse contexto, as propostas 

de explorações pontuais de situações improvisadas, basea-

das em jogos dramáticos, contribuem para o despontar da 

espontaneidade, atenção, concentração, memória emotiva 

e sensitiva e criatividade dos indivíduos, possibilitando a 

adaptação de ideias a acções representáveis, pelo recurso à 

linguagem verbal e não verbal, incentivando a cooperação.

Trata-se de um processo que supõe empreender com a 

maior disciplina, mas de forma lúdica, uma tarefa colectiva 

que só dá frutos na medida em que a colaboração da equipa 

seja criativa, voluntária e aberta. Para tal, o papel do dina-

mizador das actividades de Expressão Dramática/Teatro, ao 

enfrentar grandes grupos, deve fazer com que estes deixem 

de ser um aglomerado de indivíduos e se convertam em 

grupo, criando um ambiente facilitador da auto - expressão, 

onde se impõe o bom humor e o respeito pela expressão 

espontânea de cada um, desenvolvendo o sentido de iden-

tidade de grupo.
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RESUMO

O presente trabalho trata de descrição acerca de atividades desenvolvidas em 

pesquisa em andamento sobre métodos, processos e produção artística nas artes 

laborais, dentro de uma perspectiva contemporânea de arte/educar. Dentro dis-

so, narramos como se deu a construção e desenvolvimento do Seminário Arte/

Educação: Métodos, Processos e Produção Artística Criativa em Artes Laborais. 

Ao final, refletimos sobre a importância de continuidade de pesquisas sobre as 

artes laborais na arte/educação brasileira.

Palavras-chave: arte/educação,artes laborais, ensino/aprendizado.

RESUMEN

El presente artículo describe las actividades desarrolladas a partir de una inves-

tigación en curso. Se analizan los métodos, procedimientos y trabajos artísticos 

de producción de artes aplicadas, dentro de una perspectiva de arte educación 

contemporánea. Además se explica la construcción y el desarrollo del Seminario 
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de Arte/Educación: Métodos, Procesos y Producción Artística Creativas en Artes 

Aplicadas. Por último, se reflexiona sobre la importancia de la investigación sobre 

las artes aplicadas y el diseño industrial en arte/educación brasileña.

Palavras-clabe: arte educación, artes industriales, enseñanza/aprendizaje.

AbSTRACT

This work describes the activities developed in ongoing research on methods, 

processes and artistic production in industrial arts, within a perspective in con-

temporary art/education. In addition, we demonstrate how was the construction 

and development of the Seminar Art/Education: Methods, Processes and Creati-

ve Artistic Production at Industrial Arts. Finally, we reflect about the importance 

of continued research about industrial arts at Brazilian art/education.

Key words: art/education, industrial arts, teaching/learning.
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1 APREsENTAção: TRAJETóRIAs PERCoRRIDAs

“A arte na educação em sua dimensão crítica 

e libertadora, busca recuperar a integralidade 

do ser humano e da vida, revelando novas for-

mas de ser e viver, fortalecendo a capacidade 

de estar no mundo e transformá-lo” (BIAN-

CHI, 2008)

Estamos construindo, com as pesquisas por meio do grupo 

de estudos Ensino de Artes Visuais no Brasil (GEAVB)1  es-

tudos com foco no ensino de artes visuais, entre estes, re-

fletindo sobre a prática e a fundamentação do docente que 

leciona Arte na rede pública de educação dos municípios de 

Juazeiro, no estado da Bahia  e Petrolina, no estado de Per-

nambuco.

Nos diálogos constantes entre professores formadores das 

secretarias municipais de educação de ambas as cidades e 

discentes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UNI-

VASF, participantes do grupo,  percebemos a visão de Her-

nandez (2005, p.29), quando diz que “...revisar o olhar sobre 

os sujeitos da educação e a resgatar o papel das relações 

entre sujeitos como chave do intercâmbio pedagógico.”

Dentre os estudos, discutimos a incisão pela secretaria esta-

dual de educação da Bahia, do ensino de Arte e Artes Labo-

rais no currículo das escolas baianas. Conversamos com ges-

tores das escolas municipais e estaduais do município sobre 

a compreensão de que  “...todos podemos compreender e 

usufruir da Arte […] Só um saber consciente torna possível a 

aprendizagem em Arte.”, conforme enuncia Barbosa (2003, 

p.17). Encontramos no diálogo o entendimento da necessi-

dade de formação continuada de professores em artes, na 

contemporaneidade de arte/educar.

Procuramos, então, dentro do GEAVB, desenvolver uma pes-

quisa, sobre os métodos, processos e produção artística nas 

artes laborais dentro de uma perspectiva contemporânea 

de arte/educar. Sabendo do estudo, duas coordenações de 

cursos de formação de professores promovidos pela Univer-

sidade Estadual da Bahia (UNEB), nos procuraram para disc-

1O GEAVB é um grupo de estudos vinculado ao Grupo de Pesquisas Ensino 
de Artes Visuais, cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ).

utir o tema em seminário para professores que cursavam a 

segunda formação e que lecionavam Arte em escolas esta-

duais e municipais da Bahia.

O Seminário Temático Arte/Educação, teve como tema: 

Métodos, Processos e Produção Artística Criativa nas Ar-

tes Laborais. O assunto foi escolhido, após pesquisas entre 

professores e gestão dos Cursos de Licenciatura em Letras 

– Português do Programa de Formação de Professores do 

Estado – PROESP2  e do Curso Superior de Pedagogia da Pla-

taforma Freire.

Utilizamos no Seminário, o conceito da denominação “Artes 

Laborais” com suas raízes na legislação educacional brasi-

leira através da lei 5692/1971, que institui a visão de arte 

como atividade, com fins de produção de objetos com al-

guma utilidade e rememorando o jesuitismo no ensino da 

arte.

A participação da comunidade foi intensa3 , estavam pre-

sentes o formador de Artes do município de Juazeiro, assim 

como professores ouvintes, totalizando 68 pessoas presen-

tes nos três dias de seminário. Durante as manhãs, expuse-

mos conceitualmente concepções e métodos nas narrativas 

do ensino de arte, construindo entendimentos sobre a te-

oria e aplicação das artes laborais através de exposição em 

debate com o uso de datashow e dinâmicas realizadas com 

o grupo e, no período da tarde desenvolvemos4  práticas ar-

tísticas nas áreas de desenho, pintura, performance e arte 

reciclagem.

2O PROESP em Letras é ofertado pelo Departamento de Ciências Humanas, 
Campus III da Universidade Estadual da Bahia – UNEB, em convênio com 
SEC/IAT e o curso de Pedagogia pela Plataforma Freire é ofertado pela Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB), via UNEB, através de convênio com CA-
PES/MEC/FNDE. Ambos são ofertados no município de Juazeiro – BA e se 
caracterizam como cursos de Licenciatura para a formação de professores 
que estão em sala de aula e não dispõem de formação específica para as 
disciplinas nas área dos cursos ofertados pela universidade.

3Para maiores esclarecimentos, vide: <http://www.uneb.br/2010/08/19/
metodos-de-producao-criativa-nas-artes-laborais-foi-tema-de-evento-em-
juazeiro/> e em <http://www.uneb.br/plataformafreire/2010/08/23/pro-
fessores-trocam-experiencias-de-arte-educacao-em-juazeiro/>.  Acessos 
em: 01 de out. 2010.

4Utilizo aqui a terceira pessoa porque o professor Danilson Oliveira de Vas-
concelos, que é coautor deste trabalho também participou das pesquisas e 
do seminário como colaborador, debatendo teorias e auxiliando no anda-
mento das práticas, com sua experiência como artista e professor da rede 
pública.
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participantes, para a produção artística, escolhemos a partir 

de um estudo sobre os materiais que mais se dispunham 

nas escolas municipais e estaduais na cidade de Juazeiro, 

o uso de materiais próximos a esta realidade e outros, que 

pudessem desenvolver técnicas e percepções que auxiliem 

didaticamente os professores em sua práxis pedagógica.

Nos trabalhos práticos, procuramos desmistificar a noção 

de muitos professores sobre a produção em desenho, de-

mos ênfase assim,  ao desenvolvimento de um olhar sobre o 

ensino de arte contemporâneo, nos apoiando nos conceitos 

de Edwards (2000, p. 30), que enuncia: “Desenhar não é di-

fícil. O problema é ver, ou, de modo mais específico, passar 

a ver de uma forma específica.”

A área expressiva de Artes Visuais, foi escolhida como base 

para as apropriações, releituras e criações, entendendo-

se um currículo que aborda a disciplina Arte de forma MIT 

(Multi, Inter e Trans)5  com as outras áreas artísticas, enten-

dendo a amplitude pedagógica destes processos na práti-

ca docente.  Deu-se Multi, pela noção de variedade de ex-

pressões artísticas (Artes Visuais, Teatro, Dança, Literatura), 

Trans por revelar entendimentos que atravessam valores 

e temáticas gerais que as área podem estudar e Inter por 

construir conhecimentos em suas conexões em temas, es-

tudos, atividades e práticas.

Tendo em vista a lei 11.769/2008, que torna obrigatório o 

ensino de música, nos referimos à música, durante o semi-

nário, como apreciação estética e meio de acesso à culturas  

que pode estar nas aulas de português e em atividades de 

artes laborais.

No ateliê de Expressão Gráfica, as atividades se constituí-

ram em experimentações técnicas em Desenho e Pintura, 

com exercícios de desenho cego e semicego, figura e fundo, 

detalhe e proporção, tonalidades da cor, círculo cromático e 

composição à lápis, lápis de cor e tinta.

5Entrei em contato com o conceito de MIT pela primeira vez, no II Semi-
nário Nacional SESC de Arte-Educação, Homenagem ao professor Marco 
Camarotti, em palestra proferida pelo professor Dr. Sérgio Coelho Borges 
Farias, no dia 26 de julho de 2010. No ano de 2011, o MIT fez parte das 
concepções teóricas na proposta metodológica da diretriz curricular em 
Artes (ensino fundamental) da cidade de Juazeiro, publicado em Vascon-
celos (2011).

No ateliê de Releitura, apresentamos imagens e vídeos de 

curta duração  e discutimos com os participantes suas prin-

cipais características,  possibilidades expressivas, contextu-

ais, estéticas. 

Como prática em Releitura, sugerimos a construção de um 

brinquedo com material reciclável, garrafas pet e  papelão, 

neste caso, muitos optaram por criarem objetos que se as-

semelhavam a um foguete ou avião.

No ateliê de Performance, explicitamos que a performance 

tem quatro vieses: Teatro, Dança, Happening6  e Ação. O Te-

atro e a Dança fazem parte do espaço cênico da expressão 

da performance, devendo ter uma narrativa temporal em 

sua execução ligada a um publico, interagindo com ele de 

diversas formas. 

Como objetivos gerais, buscamos utilizar as possibilidades 

visuais e plásticas no aprimoramento didático do ensino da 

língua portuguesa e a compreensão da função das artes la-

borais no processo de ensino/aprendizagem, não só como 

produção do objeto artístico, mas como a promoção da cri-

ticidade contextualizada no ensino da arte na escola, prin-

cipalmente em sua concepção de expressão e suas relações 

com a linguagem.

Os objetivos específicos foram: atualizar os professores/

as acerca dos conceitos pós-modernos de Artes Laborais e 

discutir a LDB 9394/1996 e a aplicação da criação artística 

no  Artes Visuais Estudantis (AVE) e, enquanto formação, 

poder suprir aos professores/as que lecionam a disciplina 

Arte, mas não têm formação específica, o entendimento de 

materiais e métodos que o auxiliem no planejamento e em 

sua práxis pedagógica na área.

A principal pergunta que nos guiou nos estudos e ações 

pedagógicas no seminário foi a seguinte: De que forma os 

professores da rede pública baiana podem utilizar as Artes 

Laborais, contemporaneamente?

6O Happening pode ser entendido como uma ação artística que advêm de 
atividades a partir de 1960 em que os artistas procuravam em uma ação o 
choque, o embate, o grito, o chamamento da atenção do público e, geral-
mente tem uma curtíssima duração. A performance no espaço da ação é 
um ato que tem começo, meio e fim e ele envolve o corpo, porém, não é 
necessário o som, tem um sentido que exige do espectador uma atenção 
extra, pois o artista procura expressar um sentido que lhe é próprio.
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Nos orientamos pela noção de artes laborais como lingua-

gem expressiva e arte como meio de expressão, ambos tem 

suas relações dialógicas com a literatura, discutidas de acor-

do com períodos históricos com os participantes.

2 CoNsIDERAçõEs soBRE A ExPERIêNCIA

Durante nossas exposições, podemos perceber identifi-

cações dos participantes em situações e meios de ensino 

enquanto experiências relacionais, ressignificando práticas 

pedagógicas na busca de enfatizar a disciplina arte no currí-

culo como conhecimento.

Na visão de Smith (2005, p. 97-98), “ … o  compromisso com 

a excelência  no ensino da arte é parte do compromisso com 

a educação comum e geral.[...] a arte merece estudo como 

um assunto particular, como um assunto que tem finalida-

des, conceitos e habilidades específicas.” Percebemos que 

os estudos sobre as narrativas históricas que permeiam o 

ensino de arte no Brasil podem trazer olhares mais cons-

cientes sobre a importância da disciplina arte e suas espe-

cificidades.

Na arte/educação, um assunto como o abordado neste tra-

balho, produz e reproduz continuamente entendimentos, 

que com uma atuação/prática dialógica da universidade, 

reverberam estimulantes pesquisas.

No GEAVB, prosseguimos com as pesquisas sobre o assunto, 

sugerimos para aprofundamento em outros estudos, a veri-

ficação, investigação deste tipo de prática nos estados bra-

sileiros, de forma a diagnosticar que tipo de ensino de arte 

está sendo feito, porquê e como construir/desenvolver/re-

novar de acordo com as perspectivas contemporâneas de 

arte/educação, o panorama encontrado.

Recordo-me enfim, de uma frase que descreve a forma pela 

qual enxergamos a construção de um ensino de arte críti-

co/problematizador/transformador,  pertencente ao poeta 

baiano Damásio da Cruz7 : “Teimamos em observar o que 

7Citada pelo professor/pesquisador Dr. Erinaldo Alves do Nascimento, du-
rante uma aula do Programa de Pós-graduação (mestrado) em Artes Visu-
ais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em associação com a Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE).

as lunetas nos oferecem, o céu não é só isto e nossos olhos 

não são só estes”.
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RESUMO

O presente artigo relata uma experiência realizada em contexto educativo da dis-

ciplina de Educação Visual e Tecnológica, do 2º Ciclo do Ensino Básico, onde se 

realizou a abordagem dos conceitos de animação de imagens e do cinema de 

animação. Como resultado, para além da diversificação de estratégias e metodo-

logias de ensino, proporcionou-se em contexto de sala de aula a experimentação 

de diversas técnicas de animação, da utilização das Tecnologias em sala de aula e, 

sobretudo, de novas abordagens visuais e plásticas partindo de conceitos simples 

apresentados pelos alunos. Ao longo de um ano lectivo, em articulação entre EVT 

e Área de Projecto foram realizadas várias propostas que serviram para criar nos 

alunos novas perspectivas e uma cultura pela imagem animada baseada no filme 

de animação de autor, nos projectos educativos e sociais considerados relevantes 

e sobretudo radicada nos conceitos fundamentais da expressão plástica e comu-

nicação visual.

Palavras-chave: Educação, Educação Visual e Tecnológica, Animação, Cinema de 

Animação.

RESUMEN

Este artículo presenta un experimento en el contexto educativo de la disciplina 

de Artes Visuales y Educación Tecnológica (EVT), ocupándose de los conceptos 

de imágenes animadas y cine de animación. Como resultados destacables, ade-

más de la propia diversificación de las estrategias y metodologías de enseñanza 

empleadas siempre en el contexto del aula, se pudo  experimentar con diversas 

técnicas de animación; igualmente, podemos destacar el uso de la tecnología en 

el aula y, sobre todo, los nuevos enfoques propuestos para la educación visual y 
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plástica que superaban los conceptos sencillos presentados por los estudiantes. 

Más de un año escolar en conjunto entre EVT y el Área del Proyecto se presen-

taron varias propuestas que han servido para crear nuevas perspectivas en los 

estudiantes y la cultura de una base en la imagen animada de cine de animación 

de autor, en los proyectos educativos y sociales que consideren pertinentes y, 

sobre sus raíces en los conceptos fundamentales de la expresión artística y la 

comunicación visual.

Palabras-clave: Educación, Arte y Tecnología, Animación, Cine de Animación.

AbSTRACT

This article reports an experiment in the educational context of the discipline 

of Visual and Technological Education (EVT), Elementary School, where it held 

the approach of the concepts of animated images and animation. As a result, in 

addition, to the diversification of strategies and teaching methods, provided in 

the context of the classroom to experiment with various animation techniques. 

The use of technology in the classroom and, especially, new approaches to visual 

and plastic leaving of simple concepts submitted by students. Over a school year 

in conjunction between EVT and Project Area were several proposals that have 

served to create new perspectives in students and a culture based on the anima-

ted image animated film copyright, in educational and social projects considered 

relevant and above rooted in fundamental concepts of artistic expression and 

visual communication.

Keywords: Education, Art and Technological Education, Animation, Cinema Ani-

mation.
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08 INTRODUÇÃO

Actualmente a Escola tem dificuldades em acompanhar as 

profundas e rápidas alterações que a sociedade atravessa, 

provocando desfasamentos entre as duas realidades. Mui-

tas vezes as práticas dos professores continuam ligadas ao 

passado e mesmo a formação dos professores revela-se 

inadequada face às exigências actuais. Quantos professo-

res utilizam as novas tecnologias na sala de aula? Quantos 

adaptam as suas metodologias à realidade e interesses dos 

alunos?

O presente artigo pretende explorar uma possibilidade que 

responda às actuais exigências educativas, através de um 

projecto inovador e dinâmico, em contexto de sala de aula, 

implementado a uma turma do 5º ano de escolaridade1  e 

sugere a realização de um filme de animação ao longo de 

todo o ano lectivo, percorrendo um conjunto de etapas des-

de a preparação junto de todos os professores do Conselho 

de Turma com vista à articulação com outras áreas do saber, 

realização e apresentação final. Ao longo do artigo preten-

demos debruçar-nos por cada uma destas etapas, cons-

truindo uma espécie de roteiro, que acompanhe e descreva 

o seu desenvolvimento.

O cinema de animação provoca consensualmente um fas-

cínio e uma familiaridade sobre os jovens. Por isso é nos-

sa intenção aproveitar esses estímulos, juntando-os ao seu 

potencial educacional, de forma a divulgar e incentivar o 

seu uso como estratégia didáctica na Escola. Redesenhando 

uma prática educativa renovadora, que confira a capacidade 

a cada aluno para acrescentar aprendizagens num espaço 

apropriado e motivador, onde a participação é plural e em 

que cada um acrescenta a sua riqueza.

Consideramos aqui o cinema de animação como um veículo 

de comunicação, em que o aluno pode construir o seu co-

nhecimento a partir das suas interpretações e experiências, 

desenvolver o espírito de observação, a imaginação e o pen-

samento crítico.

1O projecto foi desenvolvido no ano lectivo de 2009/2010, na escola Básica 
de Vilar de Andorinho, sob a orientação dos professores Paulo Fernandes e 
Ricardo Pereira, nas aulas de Área de Projecto.

A implementação deste conjunto de actividades sobre a for-

ma de Projecto significa uma preocupação sobre a necessi-

dade de possibilitar aprendizagens nos alunos com um sig-

nificado para eles próprios, isto é, que não aprendam ape-

nas porque a Escola assim o determina, mas porque há uma 

utilidade naquilo que se faz, recorrendo neste ponto a uma 

sugestão que colhe preocupações e atenções nos alunos.

Este conceito de projecto relaciona-se com actividades que 

“não se coadunam com a uniformização [sendo antes] um 

estudo, em profundidade, um plano de acção sobre uma si-

tuação, sobre um problema ou um tema” (CORTESÃO; LEI-

TE e PACHECO, 2002: 20-21). Quando se pensa em termos 

de aplicabilidade de projecto, afasta-se a hipótese de uma 

acção de carácter repetitivo e contínuo. Projecto é sempre 

uma actividade pautada pela “descontinuidade [e pelo seu] 

carácter excepcional” (BRAND, 1992: 15). De acordo com 

este referente teórico, afirmamos a sua importância no 

crescimento cognitivo, afectivo e psicomotor dos alunos. 

Valorizando ao mesmo tempo um projecto imbuído de in-

tenções que incluem alguma dose de inovação relativamen-

te às práticas comuns.

Deste modo, o que propomos é apenas uma possibilidade 

de implementação, através de uma experiência real e con-

textualizada, que percorreu um conjunto de estratégias de 

acção e que funcionaram como uma mais valia para o pro-

cesso de aprendizagem dos alunos, através do trabalho em 

grupo, da articulação disciplinar e o uso das novas Tecno-

logias da Informação e Comunicação. O produto final pode 

ser visto on-line através do seguinte endereço: http://www.

youtube.com/watch?v=koweqeZUD0o

1. PREPARAção E DEsENVoLVIMENTo

A noção de projecto implica a estruturação dos saberes 
como um todo coerente, que se pode alcançar através de 
uma articulação disciplinar. O projecto que aqui referimos 
constituiu-se deste modo com uma oportunidade para a 
transdisciplinaridade, promovendo a integração de saberes 
e abordando problemas transversais às várias disciplinas 
que compõe o currículo do aluno. Procuramos por isso des-
de o início e nas primeiras reuniões de professores do Con-
selho de Turma promover articulações, expondo o projecto 
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e reunindo meios e estratégias para a sua implementação. 
Salientamos que um projecto desta natureza deve partir do 
contexto da turma, em particular do seu Projecto Curricular, 
com as contribuições de cada uma as disciplinas e o pleno 

envolvimento de cada professor.

Seguiu-se o contacto com os alunos já na sala de aula e o 

momento de inserirmos o desafio de realizar o filme de 

animação. A motivação dos alunos para o projecto surgiu 

assim como o próximo passo, pelo que a visualização de 

curtas-metragens de animação e seu making off ajudaram 

a despertar a curiosidade e o interesse. A projecção de pe-

quenos filmes realizados por alunos da mesma idade em 

outras escolas ajudou a afastar a ideia de que a linguagem 

da animação só é possível com equipamentos sofisticados e 

profissionais.

1.1 o TEMA

Para a escolha do tema do filme de animação consideramos 

importante a opinião e as ideias dos alunos, o que permitiu 

uma primeira implicação deles no projecto, incutindo-lhes 

responsabilidades nas decisões. No entanto cabe-nos a nós 

como professores a tarefa de orientar as possibilidades, 

unificando ou tentando consensos entre as ideias que iam 

surgindo.

A pertinência do tema a escolher, é também um factor a ter 

em conta, pois encontrando-se um tema útil, obtemos um 

bom móbil para se desenvolverem aprendizagens relevan-

tes nos alunos. Neste caso o tema escolhido foi os Direitos 

Humanos.

De referir que a escolha do tema em que vamos trabalhar é 

uma decisão indispensável, porque é a partir dele que todo 

o processo de se desenvolve. Dele se parte para as pesqui-

sas e as investigações que originaram ideias para a história 

do filme.

1.2 PEsQuIsAs

Após decidirmos o tema, foi preciso investigá-lo e construir 

conhecimento sobre ele. Incentivamos aqui uma “pesquisa 

autónoma”, isto é, ser o aluno procura por iniciativa própria, 

partindo do pressuposto de que é a necessidade de procu-

rar e as dificuldades sentidas nessa procura que resulta na 

construção de significados afectivos entre o aluno e a sua 

investigação.

O domínio abrangente do tema e a necessidade de provocar 

debates entre os alunos sobre as pesquisas que iam efectu-

ando, impôs a necessidade de os dividir em grupos, dado 

estarmos perante uma turma de 22 alunos. Porém esta 

constituição dos grupos pode fazer-se de várias maneiras, 

cabendo ao professor a sua dinamização e organização. O 

principal objectivo é a criação de grupos motivados para tra-

balhar, constituindo-os como os principais interessados no 

sucesso das suas tarefas.

Para a pesquisa/ investigação, a biblioteca da escola é um 

local privilegiado. Incentivamos também os alunos a efec-

tuar pesquisas mais diversificadas fora do tempo da aula, 

por exemplo em casa, com entrevistas aos pais e familia-

res. A informação recolhida era tratada na aula seguinte em 

conjunto entre o restante grupo de trabalho, professores e 

colegas de turma, sendo no fim arquivada para futuras con-

sultas. As conclusões que cada grupo retirava das suas pes-

quisas era apresentada ao grupo turma, seguida de espaços 

de debate, possibilitando outros pontos de vista sobre um 

mesmo tema, por parte dos colegas, permitindo a introdu-

ção de novos caminhos e alargando o âmbito do saber.

Dado o seu carácter transdisciplinar, o tema foi adoptado 

para o Projecto Curricular da Turma, abrindo ainda mais os 

espaços de pesquisa e debate. Nesse sentido, atendendo à 

natureza especifica do tema, as aulas de Formação Cívica fo-

ram um lugar de discussão sobre os Direitos Humanos e na 

disciplina de História e Geografia de Portugal enalteceu-se 

aspectos ligados à história do acontecimento que originou a 

redacção da carta Universal dos Direitos Humanos.

1.3 TéCNICA DE ANIMAção DE IMAgENs

Paralelamente à escolha e pesquisa do tema, iniciou-se em 

Educação Visual e Tecnológica uma Unidade de Trabalho 

onde se exploraram os conteúdos e área de exploração que 

esta articulação possibilitava. Assim e partindo do Movi-

mento como conteúdo, exploramos o conceito de animação 
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08 de imagens, através de métodos mais tradicionais como os 

brinquedos ópticos, partindo em seguida para pequenas ex-

periências com recurso às novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação.

2. REALIzAção

É chegada agora a altura de percorrermos as principais fases 

de produção do filme animado, começando na escrita do 

argumento até à projecção final, passando pela realização 

do Storyboard, construção dos cenários, captação de ima-

gens e animação, criação sonora e montagem. Nesse sen-

tido é essencial que o professor esteja atento e preparado 

para responder adequadamente aos problemas emergentes 

quer sejam conceptuais, tecnológicos, artísticos ou compor-

tamentais.

Além disso, tal como temos vindo a referir, é fundamental 

que o professor promova a autonomia, a capacidade de de-

cisão, de organização e a responsabilidade para as tarefas 

individuais dos alunos e dos grupos de trabalho.

Referimos também que a divisão dos alunos em grupos 

de trabalho, efectuada na fase da pesquisa, continua nes-

ta etapa do trabalho. Assim o argumento foi dividido pelos 

seis grupos, cabendo a cada um deles a responsabilidade 

de realizar a sua sequência. Neste caso propusemos que se 

dividisse o argumento de acordo com o número de grupos, 

ficando cada grupo encarregue de uma cena (sequência), 

possibilitando experiências semelhantes e o percorrer das 

mesmas tarefas a cada um dos alunos na realização do fil-

me. O argumento ficou assim dividido em seis cenas que 

coincidiam com os seis grupos de trabalho. Cada grupo teve 

assim à sua responsabilidade a realização do Storyboard, a 

construção do cenário, a captação e animação das imagens, 

da respectiva cena.

2.1 CRIAção Do ARguMENTo E Do sToRyBoARD

A articulação disciplinar é, como já dissemos, uma das van-

tagens pedagógicas deste projecto, e a necessidade de se 

criar uma história que servirá de argumento ao filme implica 

a articulação com a disciplina de Língua Portuguesa. Além 

da narrativa, o professor de Língua Portuguesa pode, por 

exemplo e partindo dos conteúdos da sua disciplina, realizar 

com os alunos os retratos físicos e psicológicos das persona-

gens para serem explorados posteriormente na construção 

plástica dos mesmos.

Se a história tiver diálogos, como foi o caso, estes têm que 

estar escritos antes de se iniciar a captação das imagens e 

da animação das cenas. Neste caso, juntamente com a dis-

ciplina de Língua Portuguesa, pode também contribuir na 

escrita dos diálogos a Área Curricular Não Disciplinar de Es-

tudo Acompanhado.

Tendo o guião concluído, passamos para o StoryBoard, defi-

nido por Sergi Câmara (2005: 92) como:

“uma sucessão de planos desenhados, base-

ados no guião narrativo, onde se analisam 

todos os aspectos do filme: o número, o ta-

manho e a duração de cada plano, a relação 

existente entre os planos de uma mesma se-

quência, a encenação dos diversos enquadra-

mentos com os seus aspectos de composição 

e iluminação, as transições, os movimentos de 

câmara, os diálogos, a descrição das acções, 

etc.

No storyboard, também se analisam os aspec-

tos como o ritmo do filme, uma vez que se tra-

ta de uma sucessão de planos desenhados, ou 

o estudo em pormenor do planeamento visual 

da narrativa”.

O entendimento e construção do storyboard é fulcral para 

a planificação e pré-montagem do filme, é essencial para 

os alunos testarem as suas ideias antes de iniciarem a cap-

tações das imagens. Trata-se de uma primeira visualização 

daquilo que poderá ser o filme, fazendo com que todos os 

alunos comecem a perspectivar e construir um consenso 

sobre o aspecto final do projecto. As ideias apresentadas 

como imagens podem ser mais esclarecedores no entendi-

mento daquilo que se quer. Por isso, propusemos que à me-

dida que os alunos iam realizando o storyboard, o afixassem 

num local próprio da sala, acessível e visível para todos.
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2.2 EsCoLHA DA TéCNICA DE ANIMAção

Depois de elaborado o storyboard, outro passo fundamen-

tal na realização do filme passa pela decisão da técnica de 

animação a utilizar. O cinema de animação implica registar 

ou elaborar uma sucessão de imagens sequenciais e arti-

culadas entre si, para sugerir o movimento de personagens 

e/ou objectos. Uma vez que nestas faixas etárias os alunos 

não dominam o desenho, utilizamos a animação de volumes 

através da técnica stop-motion, por permitir o deslocamen-

to de um objecto estático de uma forma mais simples. O 

objecto é fisicamente manipulado e movido muito lenta-

mente entre cada fotograma registado pela câmara. Quan-

do se juntam todos os fotogramas, na velocidade adequada2 

, o resultado final é uma ilusão de movimento. O “Estranho 

Mundo de Jack”, de Tim Burton, “A Fuga das Galinhas” e 

“Wallace e Gromit” de Nick Park e Peter Lord, ou a “Sus-

peita” de José Miguel Ribeiro, são exemplos conhecidos de 

filmes realizados através da animação stop-motion.

Como personagens para este filme usamos os conhecidos 

bonecos da playmobil, por terem uma dimensão acessível e 

permitirem os movimentos necessários para a acção. O uso 

de recursos materiais e ferramentas acessíveis são funda-

mentais para criar cenas animadas de uma forma mais

2Embora no cinema de animação profissional se aconselhe a captação de 
24 fotogramas para cada segundo de filme, optamos por utilizar apenas 12 
fotogramas.

rápida e simples possível, permitindo um uso da animação 

como uma linguagem natural e familiar e não como uma 

tecnologia complicada e inacessível.

2.3 EsTuDo E REALIzAção Dos CENáRIos

Seguiu-se a construção dos cenários, de acordo com os gru-

pos em que cada aluno estava inserido e da cena pela qual 

estava responsável, atendendo ao guião e especificamente 

ao storyboard. Não esquecendo que as dimensões do cená-

rio teriam que se relacionar com a dimensão dos bonecos 

que personificavam os personagens. 

Figura 1. Apresentação do storyboard realizado pelos alunos Figura 2. Personagens escolhidas para o filme de animação

Figura 3. Realização dos cenários
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recicláveis, além de possibilitarmos a construção destes fora 

da sala de aula, no contexto familiar ou numa reunião do 

grupo em casa de um dos membros, abrindo assim espaço à 

participação familiar no projecto.

2.4 gRAVAção DIáLogos

Para da gravação dos diálogos é necessário escolher primei-

ramente as vozes que darão vida às personagens. Esta fase 

foi feita através de um casting. Os alunos ensaiaram os tex-

tos e dramatizaram na sala. Em seguida escolheram-se por 

votação as vozes mais indicadas para cada papel.

A gravação dos diálogos permite-nos uma noção do tempo 

que é necessário para cada plano do filme e do número de 

fotogramas a captar.

Para esta fase foi necessário um microfone ligado a um com-

putador (através da entrada de micro) e de um programa 

de edição de som instalado no PC. Neste caso utilizamos o 

Audacity que é um programa freeware, ou seja de utilização 

totalmente gratuita, em que a sua utilização é bastante fácil. 

De referir também que no momento da gravação há espaço 

para o improviso, aproveitando e valorizando a expressão 

genuína individual do aluno que empresta a voz ao perso-

nagem.

Dado que é um momento em que é preciso silêncio, para 

que não haja a interferência de ruídos na voz que se quer 

gravar, aconselhamos um espaço isolado. No nosso caso 

e dado que estávamos em par pedagógico, os alunos que 

emprestavam a voz deslocaram-se com um dos professo-

res para uma sala vazia. Porém a gravação pode acorrer em 

qualquer altura, até fora do horário da aula, bastante haver 

uma combinação entre o professor e os alunos.

2.5 CAPTAção Dos FoTogRAMAs (ANIMAção)

Esta é uma etapa mais extensa e demorada. A compreen-

são dos movimentos do corpo humano foi uma necessidade 

para a realização dos movimentos na animação, por isso a 

disciplina de Educação Física revelou-se uma articulação im-

portante na qual se desenvolveram esses conceitos.

Salienta-se que este é um trabalho de articulação sistemá-

tica em que o percorrer das fases que aqui enumeramos 

não são feitas em seguimento, mas em conjunto. Assim ao 

mesmo tempo que um grupo está a animar uma sequência, 

outro estará a construir um cenário. Outros alunos poderão 

estar a gravar os diálogos, ou mesmo estar à procura ou a 

produzir sons para incluir no filme.

Por isso a sala de aula foi nesta fase organizada de forma 

diferente para promover um melhor trabalho. Havendo 

apenas um computador da sala, agrupamos duas mesas à 

sua volta e construímos um espaço para a montagem do ce-

nário e para a captação dos fotogramas. No restante espaço 

da sala os outros grupos desenvolviam etapas diferentes do 

trabalho.

Para a captação dos fotogramas e animação utilizamos um 

software livre (Sam Animation3).

Sendo apenas necessário que esteja instalado no PC dispo-

nível na sala de aula. Para a captação da imagem utilizamos 

um webcam com uma resolução de 1.3MP, ligada ao PC por 

USB. O ideal seria a existência de mais PC e web-cam na 

sala de aula. Porém nem sempre encontramos nas escolas 

as condições físicas desejáveis ao desenvolvimento das ac-

tividades pretendidas, pelo que se for esse o caso, teremos

3Além do Sam Animation existem muitas outras possibilidades de aplica-
ções livres. Deixamos aqui alguns exemplos: Helium Frog Animator, Anasa-
zi, Stop Motion Animator, Animata, MonkeyJam, Animator DV, etc.

Figura 4. Preparação de cenários para a captura de imagens para a 
animação
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que encontrar alternativas para utilizar os equipamentos 

disponíveis de forma partilhada pelos diferentes grupos de 

trabalho.

De referir que estes aparelhos tecnológicos apesar de pare-

cerem complexos, são na verdade muito simples de contro-

lar. Além disso esta linguagem é bastante familiar para os 

alunos, que facilmente a dominam, chegando por vezes a 

ser eles próprios a auxiliar os professores nos momentos de 

utilização destas tecnologias.

Referimos também que embora nesta fase não se estabe-

leça uma articulação directa, a disciplina de Matemática 

está bastante presente, na medida em que para a capta-

ção do número de fotogramas necessários, há que ter em 

conta o tempo estimado da acção, pelo que é necessário o 

pensamento matemático. Por exemplo, se o plano durar 5 

segundos, e partindo do princípio que necessitamos de 12 

fotogramas para cada segundo, então teremos que capturar 

60 fotogramas. 

2.6 REALIzAção DA BANDA soNoRA E soNoRIzAção

Um filme tem sempre uma banda sonora. É a musica que 

nos faz situar, entender e aumentar as emoções do filme. 

Uma marcha quando aparece o herói, uma música român-

tica quando aparece uma cena de amor, um som estridente 

numa cena de horror, etc. A composição de um tema, com 

letra e música para o genérico pode também ser uma opção. 

A aula de Educação Musical é o espaço ideal para a compo-

sição destes temas, onde o professor aproveita para abor-

dar os conteúdos específicos da sua disciplina a partir deste 

projecto comum.

Além das composições musicais, os filmes necessitam de 

sons e ruídos que o definem e enriquecem a acção. Mui-

tos desses sons foram produzidos pelos próprios alunos, 

Figura 6. Pormenor da captura de imagens de uma cena do filme 
animado

Figura 7. Ensaios para a sonorização e gravação áudio para o filme de 
animação
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por exemplo na Internet. Para isso, os alunos estabeleceram 

uma lista de sons que precisavam para posterior recolha 

através de uma gravação, utilizando por exemplo o gravador 

de mp3, ou através de download na Internet, trazendo-os 

depois para a aula.

2.7 MoNTAgEM E EDIção.

Chegamos à fase da montagem e edição do filme. Como re-

cursos, o ideal seria continuar a existir um computador, por 

cada grupo de trabalho, equipado com software de edição 

de imagem4 . Todavia essa situação continuou a não ser pos-

sível pelo que continuamos a rodar intercalando as tarefas 

pelos grupos.

Desta forma os alunos procederam à disposição das sequên-

cias do filme adicionando os respectivos diálogos e sons, 

sincronizando-os com os movimentos das personagens e 

4Neste projecto utilizamos o Windows Movie Maker que vem instalado no 

PC disponível na sala de aula.

 acção do filme. Procederam-se aos últimos arranjos e à 

junção das faixas sonoras.E surgiu também aqui a possibi-

lidade de articular este projecto com a disciplina de Inglês, 

traduzindo os diálogos para Inglês e inserindo-os no filme 

durante a montagem.

O filme está concluído, há que lhe dar um nome. A turma 

escolheu “À procura dos Direitos Humanos”.

3. APREsENTAção

Apesar de concluído o filme, o projecto não terminava aqui, 

pois era ainda necessário a sua apresentação à comunidade 

educativa. Em primeiro lugar estabeleceu-se o dia e o horá-

rio da apresentação, tendo em conta a disponibilidade do 

local, os recursos humanos e a autorização da entidade ges-

tora da escola: A Semana Cultural e a apresentação final de 

actividades aos Encarregados de Educação configuraram-se 

em oportunidades a não desperdiçar. Era então necessário 

publicitar o acontecimento pela comunidade educativa. A 

divulgação incluiu: convites para pais, professores e outras 

turmas. Mais uma vez houve a oportunidade de articula-

ção com a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, bem 

como Língua Portuguesa, na elaboração gráfica e nas men-

sagens para os cartazes.

E finalmente chegou o dia mais esperado: a apresentação 

do projecto à comunidade escolar. Um momento de grande 

tensão devido às expectativas criadas e no qual o trabalho 

sai do universo da sala de aula e mesmo da escola, abrindo-

se ao público.

CONCLUSÃO

Ao longo do presente artigo acompanhamos o desenvol-

vimento de um projecto inserido no âmbito do cinema de 

animação e realizado no decorrer de todo um ano lectivo na 

Área Curricular Não Disciplinar de Área de Projecto. Referi-

mos aqui que projectos semelhantes foram já desenvolvi-

dos em outros anos lectivos, nomeadamente na realização 

dos filmes “Super Cão”5  e “Fumar pode Matar”6 .
5O filme “Super Cão” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/
watch?v=mPrMiq9EEwo 
6O filme “Fumar pode Matar” pode ser visto aqui: http://
www.youtube.com/watch?v=8Emd_hIK_k8

Figura 8. Edição e montagem final do filme animado
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No entanto, um projecto com estas características pode 

também ser desenvolvido na disciplina de Educação Visual 

e Tecnológica, articulado no Conselho de Turma ou inserido 

num clube dinamizado na escola. A titulo de exemplo exem-

plo referimos o filme realizado em contexto de Educação Vi-

sual e Tecnológica intitulado “As filhós de Natal”7 , realizado 

pelo colectivo de alunos do 6º ano de escolaridade da Esco-

la EB 2,3 de Milheirós de Poiares, no ano lectivo 2002/2003.

Neste caso a abordagem ao cinema de animação centra-se 

especificamente nos conteúdos e áreas de exploração da 

disciplina. Outra opção é a abordagem apenas de um conte-

údo, por exemplo o “Movimento”, realizando na sala de aula 

pequenas experiências de animação, como são os exemplos 

de “A avaria”8  ou os “Ímans animados”9 , realizados por alu-

nos do 6º ano da Escola Básica Bento Carqueja em Oliveira 

de Azeméis, no ano lectivo de 2005/2006.

O importante, na nossa opinião, é que a Escola deve ser ca-

paz de criar ambientes de aprendizagem estimulantes, ba-

seados em projectos claros, coerentes e com valor educati-

vo e formativo. E os professores devem estar implicados no 

processo de aprendizagem de cada um dos seus alunos em 

todo o currículo escolar. É necessário que exista uma res-

significação do espaço de aprendizagem, de modo a formar 

sujeitos reflexivos, actuantes e participantes.

A riqueza de um projecto desta natureza reside na possibili-

dade de trabalhar a colectividade, a criatividade e a expres-

são, dispondo de variados meios pelos quais alunos e pro-

fessores podem interagir, possibilitando ao mesmo tempo a 

partilha de informações, discussão e colaboração de tarefas. 

A interacção implica agir, actuar, fomentando o enriqueci-

mento e a aprendizagem.

Nas recentes apresentações deste projecto à comunidade 

escolar apercebemo-nos da novidade que representava 

para os nossos colegas e restante comunidade educativa.

7O filme “As filhós de Natal” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/
watch?v=isq6SP1A3KA

8O filme “A avaria” pode ser visto aqui: http://www.youtube.com/
watch?v=v9Pq5MvOCyg

9O filme “Os ímans animados” pode ser visto aqui: http://www.youtube.

com/watch?v=2YshJi-7hmc

Consideramos por isso, que constitui um novo desafio, pro-

porcionando uma abordagem de trabalho diferente e que 

potencia a vertente criativa. Com ele encaramos as capaci-

dades que os alunos já possuem e enfatizamos a transferên-

cia do “ensinar” para o “aprender”, através da experiência e 

dos interesses, deixando o professor de ser o único detentor 

da informação passando a ser um membro da equipa, um 

organizador da informação, um orientador de actividades 

de aprendizagem, que leva o aluno a reflectir, através de in-

dicações sobre métodos de pesquisa e análise de situações, 

permitindo a construção do seu próprio conhecimento.

Concluímos deste modo que a nossa proposta de trabalho 

pretende expor uma metodologia que não se baseie na 

transmissão de informação ou na repetição do que já foi 

feito, mas na valorização do método, modo e processo, per-

mitindo pensar em novos paradigmas metodológicos que 

rompam com os modelos de pedagogia actuais e que sejam 

enriquecedores para a formação dos alunos.

Apesar da descrição de todas as etapas de desenvolvimento 

do projecto, queremos salientar que não procuramos nes-

te artigo uma solução ou uma receita para as nossas aulas. 

A experiência que partilhamos trata-se unicamente de um 

exemplo e de um testemunho de uma actividade que pode 

ser executada com os nossos alunos. É de histórias e de ex-

periências educativas que se fazem as investigações educa-

cionais (NÓVOA, 1992), por isso procuramos neste artigo 

divulgar, partilhar e reflectir em conjunto sobre esta expe-

riência.
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uma unidade de Trabalho na Disciplina de Desenho A, 10º ano, a partir do Projecto 
“Desenhar Pousão”: Conceitos e metodologias de intervenção e educação artística, num 
projecto de parceria Escola-Museu

una unidad de trabajo en la asignatura Desenho A (Dibujo), 10º año, desde el Proyecto “Desenhar Pousão”: Conceptos y 
métodos de intervención en educación artística, en un proyecto de asociación Escuela-Museo

A lesson planning in the subject Desenho A (Drawing), 10th grade, of a Project “Desenhar Pousão”: Concepts and methods 
of intervention and art education, a partnership project School-Museum.
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Tipo de artigo: Relatos e performances didácticas

RESUMO

O presente artigo centra-se nas possíveis potencialidades que um trabalho con-

junto entre a Escola e o Museu podem representar no processo de aprendizagem 

de cada aluno e enquadra-se no terreno da educação na sua conexão com a arte.

Nele procura-se desenhar um possível caminho, explorando um modo operacio-

nal de implementação de uma Unidade de Trabalho na Disciplina de Desenho A, 

no 10º ano de escolaridade, partindo do projecto “Desenhar Pousão” e combi-

nando-o com o programa da disciplina, estabelecendo estratégias de acção para 

a promoção de aprendizagens significativas a cada um dos alunos, através de um 

modelo diferente de interacção, num projecto transdisciplinar, aberto à partilha e 

à cooperação, no qual se puderam aplicar conceitos e metodologias de interven-

ção em educação artística, numa actuação articulada que permitiu uma aproxi-

mação dos alunos ao museu, através de uma visita de estudo e de uma exposição 

com trabalhos seus no próprio espaço do museu.

Palavras-chave: Escola; Museu; Educação Artística.

RESUMEN

Este artículo se centra en las capacidades potenciales que un esfuerzo de colabo-

ración entre la Escuela y el Museo puede representar en el proceso de aprendiza-
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je de cada estudiante y se inscribe en el ámbito de la educación en lo relacionado 

con el arte.

Se busca establecer un recorrido posible para la aplicación de una Unidad de Tra-

bajo denominada Desenho A, 10º ano, basada en el proyecto “Desenhar Pousão” 

y combinarlo con el programa curricular de la disciplina. Se pretende establecer  

estrategias de acción para promover el aprendizaje significativo en cada estu-

diante a través de un modelo diferente de interacción, en un proyecto multidis-

ciplinario, abierto a la participación y la cooperación. Se busca, también,  poder 

aplicar los conceptos y métodos de intervención en Educación Artística en una 

acción conjunta, proponiendo un enfoque que permite a los estudiantes acudir 

al museo, a través de un viaje de estudios y una exposición de sus obras en el 

espacio del museo en sí.

 Palabras clave: Escuela; Museo; Educación Artística

AbSTRACT

This article focuses on the potential capabilities that a collaborative effort betwe-

en the School and the Museum may represent to the learning process of each 

student and falls within the field of education in its connection with art.

In it seeks to draw a possible way, exploiting an operating mode of implementa-

tion of a Work Unit in the curricular area of ‘Desenho A’ (Drawing - 10th year of 

schooling) based on the project “Desenhar Pousão”. Combining it with the cur-

ricular program, we intended to establish strategies for promoting significative 

learning for each student, through a different model of interaction in a multidis-

ciplinary project, opened to a sharing and cooperative positioning. Several con-

cepts and methodologies of intervention in Art Education were applied and the 

articulated modus operandi allowed for an approach of students to the museum, 

through a study visitation and an exhibition of their works in the museum space 

itself.

Keywords: School; Museum; Art Education
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08 INTRODUÇÃO

O presente artigo desenvolve-se a partir de uma experiência 

didáctica realizada no decorrer de um estágio profissionali-

zante (no âmbito do mestrado em Ensino de Artes Visuais 

pela Faculdade de Belas Artes e Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto), na Esco-

la ES/3 Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, em alunos a fre-

quentar o Ensino Secundário no Curso Científico-Humanísti-

co de Artes Visuais1 . Nele pretendemos explorar um modo 

operacional de implementação de uma Unidade de Traba-

lho na Disciplina de Desenho A, no 10º ano de escolaridade, 

partindo de um projecto de parceria entre a Escola e o Mu-

seu de Arte, combinando-o com o programa da disciplina 

que converge nos seus objectivos globais para a aquisição 

de uma eficácia pelo desenho a um nível pré-profissional 

e intermédio, dominando, percebendo e comunicando, de 

modo eficiente, através dos meios expressivos do desenho. 

Um desenho que não é considerado como uma aptidão mas 

uma forma universal de conhecer e comunicar se pode tra-

duzir em mapas, esquemas, espécimes; concretiza planos, 

antecipa objectos, interroga-nos sob a forma de testemunho 

artístico. Sendo por isso interpretado como uma forma de 

reagir e intervir criticamente. Na aula de desenho são pro-

postos modos de olhar o mundo(…) (RAMOS, 2001: 3-4).

O Projecto “Desenhar Pousão”, integrado nas comemora-

ções de Henrique Pousão2, pelo Museu Nacional Soares do 

Reis (Porto, Portugal) e no programa Artes Educação e Co-

munidade a desenvolver pela Associação de Professores de

1Para um aprofundamento de questões aqui abordadas, bem como para 
um mais sistemático enquadramento teórico, pode ser consultada a tese 
de mestrado: ‘Fernandes, Paulo (2010). A Visita de estudo como estratégia 
possível para a promoção de aprendizagens significativas em Artes Visuais’. 
Tese de Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º. Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação.

2(1859-1884) Pintor naturalista português, frequentou a Academia Por-
tuense de Belas Artes tendo sido aluno de Thadeo Maria de Almeida Fur-
tado e de João António Correia e colega de Sousa Pinto, Custódio Rocha e 
José de Brito. Foi pensionista do Estado em Paris na classe de Pintura de 
Paisagem onde frequentou a Escola Nacional de Belas Artes sendo aluno 
dos mestres Adolphe Yvon e Alexandre Cabanel. Porém, motivos de saúde 
levaram-no a transferir-se para terras mais quentes nomeadamente Bour-
boule (Puy-de-Dome), em Marselha, seguindo-se Roma e posteriormente 
Capri e Anacapri. Morreu precocemente aos 25 anos vítima de tuberculo-
se. Grande parte da sua obra pertence e está exposta no Museu Nacional 
Soares dos Reis no Porto, e na faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto.

Expressão e Comunicação Visual, foi o ponto de partida para 

este trabalho que possibilitou colaborações e intercâmbios, 

dadas as suas características de abertura às escolas, visando 

a promoção de parcerias entre organismos ligados à educa-

ção artística e instituições culturais, através da criação de 

Unidades de Trabalho inter e trans-disciplinares utilizando 

conceitos e metodologias em educação artística.

Através dele procurou-se um processo diferente de interac-

ção com os alunos, levando-os ao contacto directo com as 

obras de arte, à possibilidade de partilha e debate de ideias, 

entre eles e com outras escolas, tanto no contacto pessoal 

como através de comunidade virtual.

Houve também a possibilidade aplicar conceitos e meto-

dologias de intervenção em educação artística, aliando as 

preocupações educativas de transmissão do programa da 

disciplina às concepções metodológicas do ensino artístico, 

numa actuação articulada que facilitou a aproximação dos 

alunos ao museu, através da saída da escola numa visita de 

estudo e da exposição dos seus trabalhos no próprio espaço 

do museu.

Assim, desenharemos um caminho possível de operaciona-

lização, que para melhor se entender será exposto em for-

ma de narrativa e enquadrado por um quadro teórico de 

autores que sustente as opções tomadas.

A reflexão aplicada na e sobre a prática apresentada, re-

presenta aqui uma ampliação dos pressupostos do curso 

de mestrado para a formação profissional de docentes em 

educação artística. Neste sentido o que aqui procuramos 

não são conclusões definitivas, nem receitas. O texto apre-

sentado é sobretudo vivencial e reflexivo. Um testemunho 

e/ou uma expressão de um professor, num caminho de for-

mação, numa viagem que também se pretende que seja so-

lidária, de partilha e cooperação, conduzindo-nos a outros 

entendimentos e reposicionamentos nas nossas práticas.

PONTO DE PARTIDA

Os Museus são actualmente referidos como “espaços de 

comunicação e de aprendizagem que assumem um papel 

significativo na sociedade” (LEITE e VICTORINO, 2008, 11), 

devendo por isso intervir no campo educativo em conjun-
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to e parceria com a escola, procurando outras vias de co-

municação através de interacções cada vez mais próximas 

e dinâmicas, com processos de trabalho abertos e flexíveis 

que valorizem “o conhecimento, a sensibilidade e a criativi-

dade, desenvolvendo também a percepção estética e o pen-

samento critico ao mesmo tempo que reafirmam o impor-

tante papel das artes da formação integral do ser humano” 

(LEITE e VICTORINO, 2008, 12). Torna-se assim importante 

criar estratégias que estimulem o prazer de ver, reflectir 

e fruir, construindo significados próprios à medida que se 

aprende, através a integração, convivência e envolvimento 

pessoal.

Sendo a Arte veiculada como uma base da educação (READ, 

2007), consagrada nos currículos escolares e referida no 

programa de Desenho A do 10º ano, os projectos e inicia-

tivas onde a Escola e o Museu trabalham em conjunto, são 

estratégias marcantes que estabelecem pontes entre os 

programas curriculares e as instituições culturais. De acor-

do com o que se vem defendendo nos últimos anos para a 

Educação Artística e Estética em Portugal, esta deverá cor-

responder a um exemplo “inserida num contexto cultural, 

dinâmico, facilitador de vivências pessoais e significativas, 

sem preconceitos quanto ao carácter elitista dos lugares de 

acesso à fruição” (PAIS IN FROIS, 2000, 14), como é o caso 

dos museus.

O projecto “Desenhar Pousão” é um exemplo de uma parce-

ria entre Escola e Museu. A sua primeira apresentação aos 

professores ocorreu num seminário no Museu Nacional So-

ares dos Reis, em Outubro de 2009. Nele sugeria-se um con-

tacto directo dos alunos com o Museu, especificamente com 

as obras de Henrique Pousão, como ponto de partida para 

associação de imagens, ideias, conceitos e conhecimentos 

através de técnicas de questionamento e uma nova maneira 

de olhar.

Desta forma o projecto Desenhar Pousão configurava-se 

como um óptimo impulsionador para a sensibilização e mo-

tivação dos alunos para o contacto com o Museu e o seu 

espólio, reforçando-se paralelamente a sua articulação com 

a Escola.

Mas para além destas possibilidades de alargamento con-

ceptual, a sua implementação na sala de aula trouxe con-

sigo a oportunidade de acesso a outros recursos, nomea-

damente materiais e humanos, diferentes. Neste caso, por 

exemplo, previa-se uma visita de estudo contextualizada a 

este projecto, bem como a realização no espaço do Museu 

Nacional Soares dos Reis, de uma exposição com todos os 

trabalhos resultantes, constituindo-se por isso como uma 

oportunidade de os alunos se motivarem com a ideia de um 

trabalho seu ser exposto no museu. Também a criação de 

um espaço virtual em forma de “Comunidade”, na platafor-

ma http://projectosapecv.ning.com/, possibilitou a parti-

lha das experiências entre os intervenientes: professores e 

alunos de outras escolas. 

DESENhAR UM CAMINhO

A Unidade de Trabalho, denominada de “Cenários de Pou-

são”, foi dividida em duas partes que por sua vez se decom-

puseram em três sub-fases cada. À primeira parte nomea-

mos “Encontrar Pousão” e à segunda parte “Projectar Pou-

são”, separadas pela Visita de Estudo ao Museu Nacional 

Soares dos Reis, à exposição “Henrique Pousão: Diário de 

um Estudante de Belas Artes”.

Na primeira parte conduzimos os alunos numa viagem pela 

obra de Henrique Pousão, possibilitando-lhes um conheci-

mento sobre ela. Procuramos sobretudo que esta fosse vista 

através das diferentes maneiras de olhar de cada aluno, não 

os condicionando com uma única forma de olhar. Quise-

mos dar-lhes a liberdade de poderem fazer as associações 

e conexões à subjectividade do seu contexto sócio-afectivo, 

levando-os a questionar o que estavam a ver. Promover a 

procura de sensações no que viam e verbaliza-las no fim. 

Queríamos mais que uma observação estética desinteressa-

da e por isso pedimos uma interpretação cognitiva da obra 

obrigando-os a pensar e a sentir.

Através da projecção de imagens de algumas obras de Hen-

rique Pousão, foi pedido aos alunos para criar analogias e 

atribuir outros significados às imagens projectadas. Incenti-

vamos a procura de referências através de outros sentidos 

que não os visuais, desterritorializando a visão como princi-

pal via para o desenho, obrigando os alunos a libertarem-se 

da representação mimética de uma realidade. Na segunda 
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08 sub-fase da Unidade de Trabalho os alunos elegeram alguns 

conceitos atribuídos à obra de Pousão num momento a que 

chamamos de “nuvem de conceitos” e que consistia na atri-

buição de palavras-chave, dada pelos próprios alunos, ao 

conjunto de imagens e pesquisas que tinham feito sobre o 

artista. Esta etapa promovia uma participação de todos de 

uma forma colaborativa. Com o retroprojector como recur-

so, os alunos registavam num acetato as “palavras-chave”, 

que iam sendo projectadas de forma visível para todos. No 

final, essa folha de acetato foi fotocopiada e entregue aos 

alunos. 

A partir desse documento policopiado, sugeriam-se ima-

gens mentais que através do desenho se tornavam visíveis, 

criando-se novos significantes. Pretendíamos que os alunos, 

através das suas pesquisas, observações e conexões, encon-

trassem o seu caminho para desenhar Pousão. Incentiváva-

mos desenvolvimentos com base nos temas, objectos e per-

sonagens de Pousão, propondo formas de representação 

próprias, desencadeadas pela observação das obras do ar-

tista. Orientávamos a nossa postura numa mediação entre o 

que estávamos a pedir e as visões individuais despoletadas 

pelos interesses de cada aluno. Uma atitude provocatória 

que estimulasse ao desafio nas propostas.

Intencionalmente, nesta primeira parte da Unidade de 

Trabalho, pretendemos “procurar” e enquadrar Henrique 

Pousão. Para isso promovemos uma forte componente de 

pesquisa, contextualizando o autor no tempo e no espaço, 

bem como conhecer parte da sua obra e seus contempo-

râneos. Através da pesquisa os alunos entrariam num pro-

cesso sistemático de construção de novos conhecimentos. 

Promovendo esta atitude, que se quer regular, procuramos 

desenvolver neles uma postura de inquietação na procura 

de novos conhecimentos ou na confirmação e consolidação 

de conhecimentos pré-existentes.

A visita de estudo ao Museu Nacional Soares dos Reis, con-

cretamente à exposição “Diário de um estudante de Belas 

Artes - Henrique Pousão”, surgia então numa terceira sub-

fase da Unidade de Trabalho, no culminar do processo de 

“procurar Pousão” e como impulso para a segunda parte.

Na verdade este era um ponto fulcral no trabalho que se 

estava a desenvolver com os alunos, na medida em que a 

visita de estudo configura-se como uma possibilidade estra-

tégica favorável para a realização de aprendizagens signifi-

cantes e significativas em cada um dos alunos. De acordo 

com ALMEIDA (1998), MONTEIRO (2002), e outros, estas 

permitem a saída da sala de aula aliviando a carga simbólica 

de relações de poder que esta carrega, possibilitando outros 

espaços e outras relações bem como a saída da rotina tan-

to do aluno como do professor, construindo novos focos de 

atenção e interesse.

É neste momento que se percebe relação praticamente 

inexistentes entre estes alunos e o Museu. Verificamos que 

a grande maioria não frequentava qualquer tipo de espa-

ços de arte de forma espontânea ou por iniciativa própria. 

A escola ia sendo o único meio que promovia essa ligação 

através das visitas de estudo que se organizavam. Além dis-

so nenhum aluno conhecia previamente o artista Henrique 

Pousão, a sua obra ou parte dela. E apenas um aluno tinha 

já frequentado o Museu Nacional Soares dos Reis.

Referimos assim que através da visita de estudo os alunos ti-

veram o seu primeiro contacto directo com parte das obras 

de Henrique Pousão, no qual se estabeleceram ligações en-

tre o objecto de arte ou o espaço do museu e os alunos. 

Sendo este contacto fundamental, particularmente em alu-

nos que frequentam o nível secundário de escolaridade es-

pecificamente na área das Artes Visuais, no qual o contacto 

directo com a obra de arte é um o ponto fulcral no estudo 

das artes. Como dizia a Doutora Teresa d’Eça na plataforma 

http://projectosapecv.ning.com/  “a experiência com as 

obras é única, é sensorial, não se pode substituir por uma 

reprodução” ou uma projecção multimédia.

Na segunda parte da Unidade de Trabalho designada de 

“Projectar Pousão” pedia-se aos alunos como produto final 

a concepção de um cenário tridimensional. Um cenário que 

foi apresentado na exposição de trabalhos dos alunos no 

Museu Nacional Soares dos Reis. Assim, a seguir à visita de 

estudo e dando-se seguimento ao programa da disciplina, 

iniciou-se o processo de análise de uma obra de Henrique 

Pousão eleita por cada aluno, quanto à estrutura, temática, 

técnica(s) e elementos utilizados, onde se pretendia, envol-

ver este conceito “aplicado à prática do desenho”, pondo-o 

perante “referentes” e com “apontamentos das suas carac-
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terísticas”. Desta forma estávamos também a analisar al-

gumas das estratégias de composição do próprio Henrique 

Pousão, possibilitando aos alunos uma compreensão sobre 

as linhas dominantes de cada uma das obras em que esta-

vam a trabalhar.

Partimos depois para um processo de síntese. Na verdade 

este processo já se tinha iniciado durante a fase anterior na 

medida em que ao reduzir-se a composição às suas linhas 

essenciais/estruturantes, estamos a sintetiza-la. Além disso, 

durante este processo de análise e de síntese os alunos fa-

zem também a exploração das capacidades expressivas de 

diversos meios actuantes, riscadores e aquosos, contempla-

dos no programa da disciplina como as técnicas e os proce-

dimentos.

Após uma avaliação e eleição das diferentes propostas de 

organização dos elementos constitutivos do “cenário”, os 

alunos transferiram a sua gramática para uma nova compo-

sição. Sucessivamente organizaram de forma bidimensional 

os seus elementos constitutivos essenciais e em seguida 

projectaram na aula de Geometria Descritiva (através da 

articulação disciplinar) a composição nas diferentes vistas: 

cima e laterais.

Na terceira e última sub-fase, que perspectivava mais con-

cretamente a construção do cenário tridimensional de uma 

das obras de Pousão, os alunos transportaram o desenho 

que estavam a explorar para um espaço em três dimensões. 

Que foram os trabalhos que posteriormente estiveram pa-

tentes na exposição final no Museu Nacional Soares dos 

Reis.

PoNTo DE ENCoNTRo: o FIM DA uNIDADE DE TRABALHo

Este trabalho, desenvolvido nas aulas de Desenho A, este-

ve com referimos associado a uma acção mais ampla, que 

segundo a sua organização “reuniu 41 professores de artes 

visuais, 26 escolas e cerca de 600 alunos”3 , o que permitiu 

uma concentração de outros pontos de vista alargando e 

cruzando vários campos de percepção, abrindo-se e com-

pletando-se pensamentos, reflexões e inflexões.

Com ele percepcionamos a aproximação dos alunos a estes 

espaços e o papel significativo que representaram. Levamos 

estas questões para a sala de aula, promovemos debates, 

ouvimos os argumentos dos alunos e partilhamos os nossos 

pontos de vista, fomentando uma reflexão e aprofundando 

mais o processo de aproximação dos estudantes aos mu-

seus, imiscuindo-os através de uma metodologia de ques-

tionamento e problematização.

 

3http://www.apecv.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=18
5&Itemid=1, consultado em 05 de Junho de 2010.Imagem 1 – Trabalho de uma aluna

Imagem 2 – Trabalho de um aluno

Imagem 3 – Trabalho de aluno
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08 Consideramos aqui o papel primordial que a visita de estu-

do desempenhou, porque só há sensibilização se houver a 

experiência e não se aproxima nada à distância. E a expo-

sição dos Trabalhos dos alunos no Museu Nacional Soares 

dos Reis, ajudou a essa aproximação, num percurso que per-

mite repensar o museu como território de conhecimento e 

aprendizagem.

CoNsIDERAçõEs FINAIs

Actualmente, o museu de arte já não é apenas entendido 

como um espaço de apresentação e conservação de obras 

de arte, é também um espaço de reflexão crítica sobre ela 

com a participação de todos os que o visitam. O museu 

confronta-se assim com novos desafios. E a escola constitui-

se como um aliado para encontrar meios que desenvolvam 

estes desafios, cruzando-se e complementando-se as activi-

dades dos museus com as actividades escolares.

Estas actividades de parcerias e colaborações entre os Mu-

seus e as Escolas permitem aos professores diversificarem 

ou até inovarem as suas práticas educativas levando-os a 

dar as aulas de forma diferente, substituindo o tradicional 

espaço da sala de aula por outros espaços que possibilitem 

outras experiências conferindo outros significados às apren-

dizagens dos alunos. Desta forma a reflexão contida na e so-

bre a prática pedagógica desenvolvida, é fundamental num 

professor que se quer em permanente formação.

Neste sentido, este artigo refere-se a uma experiência sin-

gular, que permitiu a oportunidade estabelecer um diálogo 

partilhado entre professores e alunos, num projecto com o 

Museu, com as obras de um artista e por conseguinte com 

práticas artísticas reais, fomentando um pensamento crí-

tico, mas também uma percepção estética baseada no co-

nhecimento, sensibilidade e criatividade.

Ao longo do artigo fomos encontrando algumas razões para 

a abertura e para o desenvolvimento de projectos seme-

lhantes entre as escolas e os museus, na medida em que 

estaríamos na presença de uma estratégia fomentadora 

de aprendizagens significativas e também na aproximação 

entre o aluno e a obra de arte, levando-o à sua presença 

e proporcionando-lhe uma percepção directa e sensorial, 

abrindo-lhe espaço à interpretação. Um contacto que consi-

deramos insubstituível em alunos que frequentam o Curso 

Científico-Humanistico em Artes Visuais e no qual artes são 

o seu cerne.

bIbLIOGRAfIA

obras Impressas

ALMEIDA, António (1998). Visitas de Estudo, Concepções e eficácia na 
aprendizagem. Lisboa: Livros Horizonte.

FRÓIS, João Pedro (Coord.) (2000). Educação estética e artística: aborda-
gens transdisciplinares. Edição Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

LEITE, Elvira e VICTORINO, Sofia (2008). Serralves: Projectos com escolas 
2002-2007. Fundação de Serralves: Porto.

NÓVOA, António (2005). Evidentemente - Histórias da Educação. Lisboa: 
Edições Asa.

RAMOS, Artur (coord.) (2001). Programa de Desenho A, 10º ano; Ministé-
rio da Educação: Lisboa.

READ, Herbert (2007). Educação pela arte. Lisboa: Edições 70. 

Capítulos de Livros

MONTEIRO, Manuela (2002). Intercâmbios e Visitas de Estudo, in Dias de 
Carvalho, A. (org.). Novas Metodologias em Educação. Porto: Porto Editora.

 

Imagem 4 – Exposição dos trabalhos no MNSR
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artes visuais. Ministério da Educação: departamento do ensino secundário. 
Texto disponível em: http://sitio.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Reposi-
trio%20Recursos2/Attachments/200/desenho_A_10.pdf
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RESENHAS

Nesta publicação Ricard Huerta dá voz aos professores e professoras que nor-

malmente são tratados como sujeitos passivos nos museus, reflectindo sobre o 

seu papel e o papel dos serviços educativos na relação entre museus e escolas. 

Escolas e museus têm uma relação de mútua dependência onde por vezes, se-

não quase sempre, um dos lados tem preponderância sobre o outro. O autor 

assume posições críticas como ponto de partida, segundo Huerta deveríamos 

ponderar seriamente sobre em que mãos estamos a deixar as responsabilidades 

sobre a actividade dos museus (p 39). Lançar possibilidades de interacções mais 

equilibradas entre escolas e museus parece-me um projecto que a longo prazo 

poderá trazer mudanças importantes tanto nos museus como nas escolas. Ao 

longo deste livro veremos pontos de encontro que podem facilitar a aproximação 

entre professores e museus (p 24) a partir da colaboração entre profissionais do 

sector da educação e do sector da cultura. Uma colaboração que resulta única 

reivindicando o papel essencial das professoras e dos professores na preparação 

das actividades museológicas (p.56) sem esquecer o papel das novas ferramentas 

digitais de comunicação.

Este livro debate as abordagens do museu como espectáculo de mercadoria cul-

tural e do museu como facilitador da aquisição de capital cultural, apropriando-se 

do museu como espaço idóneo para a educação. Neste contexto o museu surge 

como instituição capaz de se reinventar (p. 51). Para o autor preparar os professo-

res a partir de estratégias de colaboração, é um questão de tempo (p.53), embora 

se detectem diferenças substanciais em relação as questionamentos e intencio-

nalidades em que professores e técnicos dos museus baseiam as suas actividades 

(p 55) existem muitos pontos de conexão tal como o grupo de investigação ‘arte 

y educacion’ tem vindo a descobrir. O livro refere também casos de práticas con-

vincentes, como por exemplo o Centre d’Art la Panera e o Museo Artequin de 

Santiago de Chile. Dentro das práticas de aproximação é de salientar a descrição 

do projecto ‘Mujeres Maestras’, um projecto de investigação baseado nas artes, 

onde se vê como é importante e possível escutar as professoras e torna-las visí-

veis nos museus (p75).

O livro desenrola também questões como a programação de actividades educa-

tivas nos museus (capítulo quinto) e a formação dos técnicos de serviços educa-

tivos dos museus, ou educadores (capítulo sexto), duas questões emergentes no 

panorama ibero-americano onde o papel das redes e do activismo cultural têm 

Maestros y museos.
Educar desde la invisibilidad

por Teresa Torres de Eça

Título: Maestros y museos: Edu-
car desde la invisibilidad

Editores: Ricard Huerta (2010)

Editora: Universitat de Valencia
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cada vez mais relevo num mundo onde o conceito de museu se dilui na cidade e 

na arte pública, entre centros e periferias geográficas e culturais. Ricard Huerta 

neste livro equaciona problemas, como profissional da educação, investigador, 

professor e artista assumindo a opinião de que ‘ quando surgem problemas no-

vos convém resolvê-los e analisa-los não apenas através de respostas, mas tam-

bém através do reposicionamento das perguntas, ampliando o campo da dúvida 

evitando receitas anteriores (p.183). Da leitura deste livro, ficaremos conscientes 

da necessidade desse reposicionamento.

Referência bibliográfica:

Huerta, Ricard. (2010). Maestros y museos: Educar desde la invisibilidad. Valên-

cia: Universitat de València - PUV. ISBN: 978-84-370-7765-9
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Apresentação de

Próximamente saldrá a la venta el libro titulado “Infancia, Mercado y Educación 

Artística” publicado por la editorial Aljibe (www.edicionesaljibe.com). En él se 

analizan los sugerentes problemas de los mercados y las mercancías dirigidas a la 

infancia y a la adolescencia y sus importantes implicaciones en la escuela. Anali-

zar el mercado no solo tiene que ver con asuntos económicos o financieros, sino 

también con los debates educativos y culturales.

El libro está organizado en dos partes. En la primera, titulada “Miramientos” (es 

decir  mirar o atender algo), se agrupan cuatro capítulos que de un modo global 

encaran los problemas del consumo, la publicidad, la identidad y las controversias 

sobre género en las infancias y adolescencias contemporáneas. 

 El primer capítulo titulado “Economías de la subjetividad. Algunos co-

mentarios sobre infancia, publicidad y consumo,” está compuesto por un texto 

de Juan Luis Martín Prada (Universidad de Cádiz) y seis fotografías del artista y 

activista Chris Jordan. En él se exploran las nuevas estrategias publicitarias en 

Internet dirigidas al sector de lo usuarios de menor edad (entre los 8 y los 12 

años), por ejemplo los “advertoys” [anuncios-juguete] y, en general, las diversas 

estrategias del consumo tecnológico para las nuevas generaciones de supercon-

simudores. ¿Cuáles son las nuevas estrategias de marketing para inculcar pseu-

donecesidades a la población escolar y que función pueden cumplir la Educación 

Artística ante estos problemas?   

El segundo “Deconstruyendo a Peter Pan. El concepto de infancia en la mirada 

posmoderna,” conjuga un texto de Carlos Escaño (Universidad de Sevilla) con un 

fotoensayo de Ángeles Amado. El síndrome de Peter Pan sirve como catapulta 

para recorrer las construcciones socioculturales sobre la infancia en los nuevos 

medios audiovisuales. A través del concepto de infancia “franquiciable” se abor-

dan los tres mecanismos clásicos de transformación del “yo” desde la moderni-

dad hasta la posmodernidad: la ausencia de autonomía política, la creación de 

multiplicidades icónicas y la hiperexcitación del deseo.

En el tercero “El mercado mediático y la configuración de los criterios y expe-

riencias estéticas de los adolescentes,” tanto el texto como las fotografías son de 

Imanol Aguirre (Universidad Pública de Navarra). Su autor propone considerar la 

cultura estética juvenil como un nuevo “sensorium” cuyos principales caracterís-

ticas serían una difusa variedad de repertorios (culturas visual y musical, ídolos 

deportivos, familia, etc.), una condensación sincrética de fragmentos, y una ar-

“Infancia, Mercado y 
Educación Artística.”

de e por Ricardo Marín Viadel

L IvRO

Autora: Ángeles Armando  
Fecha: 2009 
Título: “Deconstruir deconstruyendo a Peter 
Pan. 1/16 y 9/16” 
Técnica: Fotoensayo compuesto por 16 
fotografías digitales [fragmento]

Autor: Ricardo MARÍN VIADEL 
Fecha: 2007 
Título: “Detalle de la escultura al aire libre 
‘Bolas de Billas gigantes’ de 1977 de Claes 
Oldenburg en Münster, Alemania.” 
Técnica: fotografías digital.
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ticulación de placer y saber como fundamentos de la construcción identitaria. 

Este recorrido le lleva a revisar la idea de estética y de experiencia estética para 

la educación.

El cuarto capítulo, “Aprender a “ser”/ aprender a “ver”. De los mitos como garan-

tes del modelo estructural de la violencia simbólica en la representación visual 

contemporánea,” presenta un texto de Remedios Zafra (Universidad de Sevilla) 

con imágenes de Laura Bey, Cristina Buendía, Tina LaPorta y Sonya Rapoport, 

todas ellas reconocidas artistas de Net.Art. ¿Cómo aprender a ver la violencia 

simbólica? ¿Cómo se suman las operaciones de naturalización, invisibilización, 

legitimación o banalización, en la publicidad, los cuentos infantiles, las muñecas y 

en la cultura visual digital? A través del paralelismo entre la muñeca “Barbie” de 

la compañía Mattel y el mito griego de Galatea y Pigmalión se recorren diferentes 

dimensiones de la construcción actual de las figuraciones de género, visibilizando 

las desiguales identidades de dominación y sumisión.

La segunda parte del libro, titulada “Zonas Visuales”, recorre algunos de los mer-

cados de gran preeminencia visual, unos son más notorios y evidentes, como la 

televisión, el cine y las golosinas, en otros el trasiego económico pasa más desa-

percibido, como en los museos y las organizaciones solidarias. Esta segunda parte 

está organizada en cinco capítulos.

El primero se interroga “¿Cómo se vende el museo a los niños? El “merchandi-

sing” de los productos culturales”; y ofrece un texto Dolores Álvarez Rodríguez 

(Universidad de Granada) y fotografías de Lupe Pérez Cuesta y Jaime Mena Torres 

(Museo Memoria de Andalucía, Granada).

El segundo capítulo lleva por título “Niños de cine: apuntes sobre las películas 

dirigidas a la infancia tardía”, y acoge un texto Marián  López Fernández Cao 

(Universidad Complutense de Madrid) y fotografías de Xabier Molinet Medina y 

Miguel Ángel Cepeda (investigadores en formación en la Universidad de Grana-

da). ¿Cuáles son los mecanismos de identificación con los personajes de héroes 

y heroínas en las películas de mayor éxito comercial? ¿cuáles son las marcas ca-

racterísticas de unos y otras? ¿Por qué son tan escasas las superproducciones 

cinematográficas con protagonismo femenino?

El tercero estudia “El consumo de imágenes en la televisión y la publicidad y la 

educación en valores”. Está escrito por  Francisco Maeso Rubio (Universidad de 



Granada) con imágenes de Ana Maeso Broncano. El análisis recorre algunos de 

los debates éticos, de mayor polémica educativa, sobre la publicidad en televisi-

ón, como son los valores democráticos o la violencia. 

El cuarto, versa sobre las “Bellezas comestibles: las chucherías a través del cristal 

de la escultura contemporánea”, en él establezco un doble paralelismo: por un 

lado, -a través de un serie de ocho parejas de fotografías-, entre las cualidades 

formales del algunas piezas preeminentes del la escultura contemporánea y las 

atractivas formas y colores con las que se fabrican hoy las golosinas; y por otro, 

entre los tamaños, olores, texturas y sabores de las chucherías y las cualidades 

más llamativas de algunas de las teorías culturales y educativas actuales.

El quinto y último capítulo aborda una asunto muy controvertido “El mercado 

de la caridad. Las imágenes de la infancia en la publicidad (solidaria) de las Or-

ganizaciones No Gubernamentales”,  con imágenes y texto de Joaquín Roldán 

Ramírez (Universidad de Granada). ¿Cuáles son los elementos y símbolos visuales 

que construyen la polaridad “infancia-necesitada / infancia-ayudada”? ¿cómo se 

organizan visualmente la ternura, la despersonalización o la desinformación? La 

mayoría de las imágenes del libro son digitales. Al igual que los textos, las imáge-

nes recorren una amplísima gama de registros: las hay estrictamente documen-

tales y otras son reconocidas obras de arte. Las imágenes visuales no funcionan 

como meras ilustraciones de los textos, sino que constituyen una parte funda-

mental del discurso. Además de los mercados de los que trata este libro, hay 

muchos otros negocios, dirigidos principalmente a los grupos más jóvenes de la 

población, que sería igualmente atractivo enfocarlos, por ejemplo, los juguetes, 

la moda, la música, o la alimentación, (que bien podrían acaparar el índice de un 

nuevo libro); pero lo importante es comprender cómo cada una de estas zonas 

de intercambio comercial y simbólico es perfectamente sintomática del conjunto. 

La generación de artistas e intelectuales de los años sesenta del siglo XX se sintió 

fascinada por la aparición de la televisión como el gran fenómeno visual que mar-

caría aquella década. Actualmente es Internet la que está acaparando un interés 

semejante. Por ello, las referencias que se hacen a lo que sucede en la red son 

muy abundantes en todos los capítulos.

REFERENCIA BIBLIogRáFICA:

Viadel, Ricado Marín (ed.) [2011]. Infancia, Mercado y Educación Artística. Málaga: Ediciones Aljibe 
(en prensa).
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Em meados dos anos 80, durante o meu curso de graduação em Licenciatura em 

Artes Plásticas na Universidade de Brasília (UnB) ouvi de uma professora visitante 

da Universidade de São Paulo (USP), que o oposto de “Mundo” seria “Imundo”. 

O Mundo seria a totalidade do que existe no universo, seja ou não natural,  mas 

sobretudo, o Mundo seria a experiência do ponto de vista do sujeito que limpou 

e delimitou sua existência a um tempo e espaço. O “mundo”, como antônimo de 

“Imundo”, seria a parte que elegemos todos os dias para viver, no nosso cotidia-

no. E assim tendemos a excluir de nosso mundo, para que ele possa ser mundo, 

tudo o que consideramos sujo, cuja falta de asseio e sujeira provocam repugnân-

cia, tudo aquilo que revolta a consciência, que é moralmente baixo, abjeto, torpe 

e que não respeita as regras do decoro, da decência, da normalidade. 

Os abjetos me interessam e me fascinam há muitos anos, já que perturbam a 

subjetividade e institucionalidade das coisas, e nos lembram da nossa própria 

construção de mundo na transformação simbólica do encontro com o outro. O I/

Mundo da Educação em Cultura Visual busca precisamente adentrar em algumas 

fraturas do pertencimento, do recato, da conveniência, da moralidade, enfim da 

normalidade das práticas na arte/educação contemporânea.

O I/Mundo da Educação em Cultura Visual baseia-se na minha tese de doutorado 

em Arte/Educação, realizada no Canadá, traduzida como Epistemologia de fron-

teiras: Investigando os trans/gêneros na obra de Pedro Almodóvar e suas implica-

ções para a Educação em Cultura Visual. Contudo esse livro não corresponde exa-

tamente a tese, pois não contem todos os capítulos nem mantém a sua estrutura 

original. Faltam quatro capítulos referente ao cineasta espanhol Pedro almodóvar, 

sua filmografia e as análises de alguns de seus filmes. Este material será lança-

do em publicação específica posteriormente. Entre 2005 e 2010 publiquei vários 

textos  derivados da tese e esse livro reúne parte desses textos fragmentados em 

capítulos e alguns outros que nunca foram publicados. Além desses fazem parte 

do livro alguns capítulos escritos com orientandos de graduação e de mestrado 

da UnB.  A publicação apresenta uma visão panorâmica das recentes relações 

históricas entre a arte/educação e a educação em cultura visual e descreve a 

situação da arte/educação contemporânea em relação a fundamentos teóricos e 

práticos, metodológicos e curriculares ligados a questões de gênero, sexualidade, 

censura e moralidade. Baseia-se na premissa de que a arte/educação passa por 

uma mudança radical em direção à educação da cultura visual ao desenvolver 

O I/Mundo da Educação em 
Cultura Visual 
de e por Belidson Dias

O I/Mundo da Educação em Cultura 
Visual
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novas práticas, epistemologias, identidades, subjetividades, agências e entendi-

mentos do cotidiano. Sugere que a inclusão da educação em cultura visual possa 

dar visibilidade e efetivamente auxiliar a compreensão das representações visu-

ais de gêneros e sexualidades na sociedade. O livro discute representações de 

gênero e sexualidade como sendo historicamente e culturalmente contingentes 

ao invés de expressões naturais ou de caráter privado e individual. Mais ainda, 

fornece dados para estudar e compreender as estruturas históricas e teóricas das 

representações visuais específicas de sexualidades e gêneros na educação em 

cultura visual em relação aos discursos médicos, psicanalíticos, filosóficos e po-

pulares estabelecidos. Ele parte dos recentes estudos em gênero e sexualidade, 

principalmente da teoria queer, mas também dos feministas, e dos estudos da 

representação e recepção visual.

Como professor dos cursos de Licenciatura em Artes Plásticas na Universidade 

de Brasília e que trabalha com disciplinas específicas de gênero e sexualidade 

na cultura visual, sobretudo o cinema, observo no meu dia-a-dia que é vital a 

existência de mais referenciais teórico com essas temáticas para que estudantes 

e educadores conscientizem-se das maneiras e razões pela quais são atraídos por 

um imaginário visual do cotidiano e possam ampliar abordagens analíticas sobre 

os modos de ver.

Os paradigmas da arte/educação estão mudando e está se tornando prática co-

mum que  arte/educadores e alunos produzam conhecimento conjuntamente, ao 

se envolverem criticamente com representações de seu cotidiano. Passei a acre-

ditar fortemente que os arte/educadores podem concomitantemente ensinar, 

pesquisar, fazer arte e pensar por meio da educação em cultura visual. No entan-

to, para atingir esses objetivos arte/educadores e alunos precisam se engajar com 

o pensamento crítico e pedagogias críticas e olhar atentamente para as relações 

de poder dentro das práticas educacionais, práticas pedagógicas e políticas. 

Mais recentemente, desde que acabei o doutorado em 2006,  reintroduzi ques-

tões de gênero e sexualidade em Seminários de Teoria, Crítica e História da Arte, 

interligados com questões de raça, classe, comunidade, deficiência, identidade, 

idade, entre outros tópicos. Embora os temas principais foram o gênero e a sexu-

alidade os outros foram suplementos cruciais para o processo de ensino e apren-

dizagem. Além disso, mudei de procedimentos pedagógicos, permitindo que alu-

nos continuamente pudessem articular idéias críticas sobre o conteúdo de classe. 

Percebi que, se queremos mudar aspectos da prática em arte/educação corrente 

e promover a mais ampla compreensão e implicações para a educação da cultura 

visual, como uma abordagem produtiva em ensino de artes visuais, seria neces-

sária a adoção de novos enquadramentos conceituais sobre as noções de poder 

e conhecimento, e discutir criticamente as questões de representação de raça, 

classe, gênero, sexualidade, deficiência, idade, etc.
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Apesar de alguns anos atrás não existir uma taxonomia para o que atualmente 

chamamos de “educação da cultura visual”, eu estava interessado e em busca 

de qualquer pedagogia da arte cuja abordagem não privilegiasse a estética e a 

história em detrimento aos estudos sociais. Arte/educadores, professores, pes-

quisadores e alunos vistos como subalternos nas suas posições de poder de deci-

são, mas sem pensamento crítico, são incapazes de desenvolver a capacidade de 

agência e transformação que o campo da arte/educação necessita. O ensino de 

artes acrítico reproduz a ênfase na arte da alta cultura, glorificando determinados 

objetos de arte, autorizando o que convém como experiência estética adequada, 

certificando certas interpretações da História da Arte, e colocando-as no topo de 

uma hierarquia curricular que desvaloriza outros objetos de arte, artefatos visu-

ais, e outras histórias de outras artes.

A dinâmica da cultura em diferentes contextos é inexistente em um currículo 

acrítico de arte/educação, cujas culturas hegemônicas não são confrontadas e 

o currículo não é provocado para tornar a experiência, prática, e  interpretação 

da cultura visual aberta para todos. Ao invés de ser forjada a partir dos valores, 

conhecimentos, habilidades e cuidados com as comunidades trans/locais, uma 

arte/educação acrítica é uma experiência de reiteração de currículo das artes vi-

suais como uma afirmação dos cânones da arte, educação, e arte/educação.

A arte/educação corrente têm, da maneira restrita, incentivado a discussão de 

questões sociais no currículo, mas é através da abordagem crítica social e recons-

trucionista da educação da cultura visual que os arte/educadores e estudantes de 

arte, juntos, geram uma expectativa de esclarecer e dar visibilidade a questões 

fundamentais na visualidade da sociedade contemporânea e tecnológica. Além 

disso, a educação da cultura visual enfatiza particularmente a construção do ci-

dadão contemporâneo, e nesse ponto a diversidade cultural se torna relevante 

e crucial para o ensino e a aprendizagem das artes. Isso amplia a reflexão sobre 

conceitos de arte, o papel da cultura visual, representações visuais e artistas em 

diferentes contextos sociais. Assim, os papéis da educação da cultura visual entre 

outras coisa são os de: promover o respeito e o reconhecimento da diferença 

social para incentivar a compreensão transcultural; reconhecer e compreender 

a diversidade cultural para permitir que o orgulho da  herança cultural; discutir 

questões sobre o etnocentrismo, estereótipos culturais, preconceitos, discrimi-

nações, o racismo e a sexismo; examinar a dinâmica da cultura em diferentes 

contextos, a fim de desenvolver a consciência; e questionar a cultura dominante, 

a fim de tornar a experiência, prática, e interpretação da cultura visual mais fle-

xível e acessível.

REFERêNCIA BIBLIogRáFICA Do LIVRo:

DIAS, Belidson. O I/Mundo da Educação em Cultura Visual. Brasília: Editora do Programa de Pós-
Graduação em Arte da UnB, 2011.
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134 | Chamada de Trabalhos |  Maio 2011

A revista Invisibilidades publica agora o seu número 1, depois de ter sido publi-

cado o número 0 em Dezembro de 2009. Na perspectiva de caminhar para cons-

trução de uma revista de qualidade, que se afirme como publicação de referência 

no espaço ibero-americano na área da Educação, da Cultura e das Artes o comité 

editorial trabalha para melhorar os procedimentos de submissão, revisão e publi-

cação dos artigos, contando com a generosa colaboração do comité científico que 

assegura a qualidade e relevância dos mesmos. 

Assim, estamos a implementar uma plataforma OJS (Open Journal System) que 

permitirá aos autores submeterem os seus artigos em linha, através do endere-

ço http://invisibilidades.apecv.pt. Também o trabalho do Comité Científico e do 

próprio Comité Editorial ficará facilitado no que respeita à revisão e publicação 

da revista.  

se pretende submeter um artigo deverá fazer a sua inscrição como autor na 

referida plataforma, pois esta passará esta a ser a única via admitida para a 

submissão das contribuições.

Trabalhamos agora na planificação dos números futuros, que, segundo o regula-

mento da revista, poderão ser temáticos ou monográficos. Deste modo, o Comité 

Editorial, atento ao panorama ibero-americano da investigação nesta área infor-

ma que o número 2 (a publicar ainda em 2011) será subordinado ao tema Arte, 

Ilustración y Cultura Visual, com coordenação da equipa de orgnização do 1º 

Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y 

Primaria: construcción de identidades que se realizou em Granada, em Novembro 

de 2010.

O número 3 (a publicar no primeiro semestre de 2012), para o qual já poderá 

enviar as suas propostas, será dedicado ao tema Investigação baseada nas Artes 

/ Investigação Educativa baseada nas Artes.

De acordo com o regulamento e normas de publicação da revista a chamada de 

trabalhos está aberta em permanência. Assim, em qualquer momento poderá 

enviar o seu artigo para publicação na Revista InVisibilidades – Revista Ibero-

americana de Pesquisa em Educação, Cultura e Artes.

A submissão dos artigos deverá ser feita apenas através da plataforma OJS dispo-

nível em http://invisibilidades.apecv.pt/

Qualquer esclarecimento adicional sobre o processo de inscrição ou submissão 

de artigos pode ser obtido através do e-mail: invisibilidades@apecv.pt

O Comité Editorial

CHAmADA DE TRABALHOS / Llamada de trabajos / Call for papers
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1. REguLAMENTo

1.1 DA REVIsTA, sEDE E FINs 

Art.1º - A IN-VISIBILIDADES, Revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, 
Cultura e Artes é um órgão oficial da Rede Ibero-americana de Educação Artística, 
criada em 24 de Maio de 2008 no Congresso Ibero-americano de Educação 
Artística que decorreu em Beja, Portugal, e tem por finalidade publicar e divulgar 
trabalhos técnico-científicos nas áreas de Educação Artística, Ensino de Arte, 
Arte/educação, Arte e Cultura e demais temas correlatos.

01. A IN-VISIBILIDADES, Revista Ibero-Americana de Pesquisa 
em Educação, Cultura e Artes contará com as seguintes secções: 
artigos originais, de revisão, actualização, relatos e performances 
didácticas, resenhas de material publicado, cartas ao editor, índices 
de autores e assuntos.

02. Alguns números da revista poderão ser temáticos ou 
monográficos, ficando essa decisão a cargo da Comissão de 
Trabalhos.

03. O Comité Editorial e o Conselho Científico compõem a Comissão 
de Trabalhos.

Art. 2º - A revista será editada, no mínimo, uma vez por ano.

Art. 3º - A revista terá, preferencialmente, uma periodicidade semestral.

Art.4º - A revista está registada no International Standard Serial Number (ISSN) 
com o número: 1647-0508

1.2 DA DIRECção E REDACção

01: o Comité Editorial é designado por um grupo de trabalho, 
constituído para o efeito e reunido em congresso da Rede, depois 
de auscultado o plenário do congresso;

02: qualquer membro da Rede poderá propor ou ser proposto para 
integrar o Comité Editorial, cabendo sempre a decisão final sobre a 
composição do Comité ao referido grupo de trabalho;

03: a renovação de seus membros será, preferencialmente, a cada 
três (3) anos, porém não é vetada a permanência dos membros, 
cabendo essa decisão ao referido grupo de trabalho;

Art. 7º - Compete ao Conselho Científico avaliar e revisar cientificamente todo o 
material encaminhado para publicação, dando pareceres sobre a aprovação, ou 
não, do material, nos seguintes termos:

01: Todos os trabalhos enviados devem ser avaliados por 2 (dois) 
ou 3 (três) membros do referido conselho. 
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02: Os membros do conselho devem esclarecer, em detalhe, os 
motivos da aceitação ou recusa. No segundo caso, devem indicar 
onde se encontram os problemas do trabalho e o que pode ser 
feito para que atenda aos requisitos de aprovação. Para tanto 
devem preencher de forma clara o formulário de pareceres. Um 
para cada trabalho.

03: Um trabalho é considerado aprovado quando tem parecer 
positivo e não condicionado de um mínimo de todos os membros 
do Conselho Científico que fizeram a avaliação.

04: Todos os autores dos trabalhos recebem cópias não identificadas 
dos pareceres recebidos.

§05: Os autores podem pedir revisão dos pareceres no caso de 
discordarem dos pareceres recebidos, mediante encaminhamento 
de solicitação formal, por escrito, endereçada ao Comité Editorial, 
formulando uma argumentação consistente para o questionamento.

06: Os membros do Conselho Científico têm o dever de responder 
aos questionamentos sobre seus pareceres, sendo salvaguardada a 
sua decisão quanto à alteração ou não do parecer já emitido.

07: Todo o processo de selecção é feito de forma anónima, tanto 
dos autores como dos membros do Conselho Científico.

08: Os trabalhos serão avaliados, em pesos iguais, pelos critérios 
de: 

i. Relevância;

ii. Pertinência;

iii. Originalidade.

Art. 8º - Compete ao Comité Editorial cumprir e fazer cumprir este regulamento 
bem como todos os procedimentos nele previstos.

Art. 9º - O Conselho Científico não terá número de membros definidos e será 
composto por especialistas das áreas de conhecimento contempladas pela 
publicação, representativos de conjunto dos países e das línguas oficias da Rede.

Art. 10º - Os trabalhos serão publicados em ordem cronológica de recebimento, 
de acordo com sua aprovação, excepto quando, por decisão da Comissão de 
Trabalhos, esteja em preparação um número temático ou monográfico.

Art. 11º - A data de recebimento do artigo a ser considerada, para fins de 
ordenação de publicação, é a data de submissão do artigo.

Art. 12º - Todos os trabalhos enviados para publicação deverão trazer endereço 
electrónico do autor principal, sendo essa a principal via de comunicação entre 
o Comité Editorial e o(s) autor(es). No caso de mais de um autor deverá ser 
expressamente indicado o autor responsável pela publicação.

Art. 13º - A primeira versão aprovada e revista pela Comissão de Trabalhos será 
conferida pelo autor que deve manifestar aprovação por escrito da mesma, 
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através do documento de Consentimento de publicação e transferência de 
direitos de autor. 

Art. 14º - É proibida a reprodução, no todo ou em parte, de trabalhos publicados 
na InVisibilidades – Revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, Cultura e 
Artes, sem prévia autorização da Comissão de Trabalhos, sendo apenas permitida 
a reprodução de resumos com a devida citação da fonte.

Art. 15º - os artigos poderão ser enviados a qualquer momento, estando a 
chamada de trabalhos aberta em permanência. 

Art. 16º - A organização e revisão do material a ser publicado compete à Comissão 
de Trabalhos.

Art. 17º - Nenhum trabalho poderá ser corrigido pelo(s) autor(es) após ter sido 
publicado. Neste caso os autores poderão propor a publicação de um artigo de 
actualização, caso haja novo conhecimento científico que o justifique.

Art. 18º - Ao enviarem seus trabalhos para avaliação o(s) autor(es) assume(m) 
que está(ão) de acordo com o presente regulamento.

Art. 19º - Todas as situações omissas neste regulamento, e sobre as quais seja 
pedido um esclarecimento por escrito ao Comité Editorial, serão decididas pela 
Comissão de Trabalhos. As decisões tomadas serão integradas numa próxima 
revisão deste regulamento.

2. NoRMAs DE PuBLICAção

2.1 oRIENTAçõEs gERAIs

Os artigos devem ser redigidos (em Word ou similar) na ortografia oficial do 
idioma escolhido e em espaço duplo, justificado, não hifenizado. Devem estar em 
folhas tamanho (A4), com letras Arial corpo 12, com margens de 2,5 cm acima, 
abaixo e à direita e 3 cm à esquerda e numeradas em algarismos arábicos no 
canto inferior direito. 

O envio deverá ser feito, exclusivamente, através do endereço http://
invisibilidades.apecv.pt/, devendo para isso estar inscrito como “autor” na 
referida plataforma.

Depois de inscrito na plataforma, deverá seguir os 5 passos para a submissão dos 
artigos. Em caso de dúvidas poderá consultar a “Ajuda de Sistema” ou enviar um 
email para: invisibilidades@apecv.pt

Quanto ao tipo, os artigos podem ser: originais, de revisão, actualização, relatos 
e performances didácticas:

a) originais: divulgam resultados de pesquisas que possam ser 
replicados ou generalizados.
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b) Revisão: avaliação crítica da literatura sobre determinados 
assuntos. Devem conter conclusões ou comentários.

c) Actualização: baseada na literatura recente, descritos e 
interpretativos da situação em que se encontra determinado 
assunto.

d) Relatos e performances didácticas: divulgação de práticas 
relevantes nas áreas da educação, cultura e artes.

São aceites artigos em português e espanhol.

 

2.2 QuANTIDADE DE PágINAs

Artigo original: não tem limite de páginas - seguir normas de publicação.

Artigo de revisão: no máximo 20 páginas (cada página = 1.250 caracteres sem 
espaço), incluindo as referências, imagens, tabelas e notas de rodapé – seguir 
normas de publicação.

Artigo de actualização: no máximo 15 páginas, incluindo as referências, imagens, 
tabelas e notas de rodapé – seguir normas de publicação.

Relatos e performances didácticas: No máximo 7 páginas, incluindo as 
referências, imagens, tabelas e notas de rodapé – seguir normas de publicação. 
Ver ponto 2.12 para normas específicas.

2.3 CHAMADA DE TRABALHos (CALL FoR PAPERs)

De acordo com o art.º 15 do Regulamento, a chamada de trabalhos para a revista 
InVisibilidades está aberta em permanência, ou seja, em qualquer momento 
poderá submeter as suas propostas de publicação para qualquer um dos tipos 
de artigos aceites, seguindo as normas aqui definidas, e apenas através da 
plataforma disponível em http://invisibilidades.apecv.pt/

2.4 FoLHA DE RosTo (IDENTIFICAção)

A folha de rosto deverá conter:

a) Título e subtítulo; versão em português, espanhol e inglês.

b) Nome e sobrenome de cada autor seguido de filiação 
institucional.

c) Nome e endereço electrónico do autor responsável.

d) Se foi baseado em Tese, indicar o título, ano e instituição onde 
foi apresentada.

e) Se foi apresentado em reunião científica, indicar o evento, local 
e data de realização.
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f) Se foi subvencionado indicar o tipo de auxílio, nome do agente 
financeiro e o número do processo.

g) Tipo de artigo (ver ponto 2.1)

h) Agradecimentos (ver ponto 2.10).

i) Resumo e Palavras-chave (ver ponto 2.6).

2.5 CoRPo Do TRABALHo

A organização da estrutura do texto é da responsabilidade do autor, devendo 
este adoptar sempre uma estrutura que se caracterize por uma clara organização 
de ideias, reflectindo a natureza do trabalho que deu origem ao artigo.

Contudo, os autores deverão atender a uma estrutura base, em qualquer um dos 
diferentes tipos de artigo (referidos no ponto 2.1):

a) Resumo e palavras-chave (na folha de rosto – ver pontos 2.4 e 
2.6)

b) Introdução (deve ser tão curta quanto possível, enquadrando a 
natureza do artigo)

c) Desenvolvimento (deverá ter capítulos e subcapítulos sendo a 
sua organização da responsabilidade do autor – seguir normas de 
publicação)

d) Conclusão

2.6 REsuMo E PALAVRAs-CHAVE

Resumo – até 250 palavras, em português, espanhol e inglês.

Palavras-chave – até 5, em português, espanhol e inglês.

As palavras-chave devem vir logo a seguir ao resumo em cada uma das línguas.

2.7 IMAgENs (FoTogRAFIAs, DEsENHos, gRáFICos)

As imagens deverão vir logo após as referências feitas a elas no texto e devem ser 
numeradas em ordem consecutiva, na ordem do texto, e devidamente legendadas

Devem estar em baixa resolução (72 dpi), em formato .jpg.

oBs: Somente após a aprovação do trabalho e como condição de publicação, 
devem ser encaminhadas imagens em alta definição (300 dpi), em formato .tiff.

2.8 TABELAs E QuADRos

As tabelas também devem ser incluídas no mesmo arquivo, logo após as 
referências (numeradas em ordem consecutiva, na ordem do texto) devem ter 
título breve.
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oBs: A estrutura da tabela deve ser simples (apenas com os limites exteriores, 
linhas e colunas), sendo de evitar divisões internas e linhas diagonais).

2.9 ABREVIATuRAs E sIgLAs

Forma padrão das línguas portuguesa, espanhola e inglesa.

Não usar no título e no resumo.

2.10 AgRADECIMENTos

Caso deseje, deverá incluir agradecimentos tendo em conta:

a) Contribuições (Assessoria científica, colecta e dados, revisão 
crítica da pesquisa).

b) Instituições (Apoio económico, material e outros).

c) Pessoas (Nominalmente, esclarecendo o motivo do 
agradecimento).

oBs: Evite agradecimentos por motivos pessoais e religiosos.

2.11 NoTAs DE RoDAPé

Poderá incluir notas de rodapé, na mesma página em que são referenciadas no 
texto, tamanho 10, letra Arial, espaço simples. Siga as normas de formatação e de 
referenciação bibliográfica.

2.12 NoRMAs PARA A PuBLICAção Dos RELATos E 
PERfORMANCES DIDÁCTICAS

Esta secção da revista InVisibilidades está especialmente dedicada à divulgação 
de práticas relevantes em Educação Artística e deverá ser uma breve descrição e 
contextualização da experiência educativa a narrar.

Este relato deverá ser organizado do seguinte modo:

a) Folha de rosto (igual para todos os tipos de artigos; Ponto 2.4)

b) Lugar de realização. Indicar o país, a região, o espaço ou lugar 
(Ex. um museu, uma escola, um centro social, a rua, …)

c) Cronologia da acção (quando começa, quando se realiza e 
quando se conclui. É importante saber se é algo contínuo, se é 
estendido no tempo ou se, pelo contrário, é uma acção pontual) 

d) Publico ao qual s dirige ou dirigiu a acção

e) Pessoa responsável ou equipa implicada

f) Entidade de acolhimento e entidade financiadora (se aplicável)

g) Objectivos da acção
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h) Metodologia aplicada (descrever as técnicas e instrumentos 
utilizados para a aplicação, registo e análise da metodologia 
escolhida)

Narração da experiência em estilo livre. O texto deve ser sintético e fácil de ler.

É importante que seja compreensível e que tenha uma narração atractiva. Podem 

incluir-se fotografias ilustrativas (máximo 3). Para a inclusão de fotos, desenhos, 

gráficos, tabelas e quadros deverá seguir-se o que está definido nos pontos 2.7 e 

2.8 deste regulamento.

2.13 REFERêNCIAs BIBLIogRáFICAs

A exactidão das referências é de responsabilidade dos autores.

Devem estar de acordo com as Normas APA (American Psychological Association), 

que podem ser obtidas em: http://www.apastyle.org/, ou uma versão simplificada 

em www.ua.pt/sbidm/biblioteca/ReadObject.aspx?obj=15300

Dentro do corpo do texto as referências devem ser feitas da seguinte forma:

Ordem alfabética.  

Todos os autores são citados, separados por ponto e vírgula (;). Exemplo: 

CORDEIRO, J.M.; GALVES, R.S.; TORQUATO, C.M.

indicação do autor e data no texto: citar entre parênteses o nome do autor e 

data. Exemplo: (BRIAN, 1929)

Substituir & por e no texto e, por ponto e vírgula (;) nas referências bibliográficas. 

Exemplo: (BRITTO e PASSOS, 1930)
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