
#13
JULHO 

2020

REVISTA IBERO-AMERICANA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES | Bianual | ISSN 1647-0508 

(Titulo)
(titulo

Perspetivas do 
tempo na arte e 
na educação



FICHA TÉCNICA

PRODUÇÃO EDITORIAL

Rede Ibero-Americana de Educação Artística 

APECV – Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual

COMITÉ EDITORIAL

Teresa Torres de Eça | APECV | Coletivo C3

Aldo Passarinho | IPBeja - Lab:ACM, PT | UBarcelona, ES

Tiago Caldas Nunes | IPBeja - Lab:ACM, PT

EDITORES #13

Teresa Torres de Eça 

Aldo Passarinho

Tiago Nunes 

EDITORA
APECV – Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual

http://www.apecv.pt/

Quinta da Cruz. Estrada de São Salvador, 3510-784 São Salvador, Viseu, 
Portugal 

Email: invisibilidades@apecv.pt

ENDEREÇOS ELETRÓNICOS

http://www.apecv.pt/publicacoes/revista-invisibilidades

ISSN

1647-0508

DOI: 10.24981.16470508.13

PERIODICIDADE

Bianual 

DATA DE PUBLICAÇÃO

Julho 2020

MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO 

Ana María Barbero Franco, Espanha

Ana Angelica Albano, Universidades de Campinas UNICAMP, Brasil

Angela Saldanha, APECV. coletivo C3. Portugal

Conceição Cordeiro, Instituto Politécnico de Portalegre, Portugal

Cristina Trigo Martínez, Universidade de Santiago de Compostela,

coletivo C3 , Espanha

Mª Dolores Soto Gonzalez, Florida Universitária, Valência, Espanha.

Fernando Hernández, Universidad de Barcelona, Espanha

Fernando Miranda, Unviversidad de la Republica, Uruguai

Imanol Aguirre, Universidad Pública de Navarra, Espanha

Isabel Bezelga, Universidade de Évora, Portugal

Isabel Moreno, Universidade de Jaén, Espanha

Joan Valles, coletivo C3, Espanha

José Alberto Rodrigues, Portugal

José Mauro Barbosa, Universidade de Brasília, Brasil

José Pedro Aznárez López, Universidad de Huelva, Espanha

Juan Carlos Araño, Universidad de Sevilla, Espanha

Jurema Sampaio, Universidade de São Paulo, Brasil

Leonardo Charréu, Escola Superior de Educação de Lisboa , IPLisboa

María Dolores Callejón Chinchilla, Universidad de Jaén, Espanha

Maria Jesus Agra Pardiñas, coletivo C3 , Espanha

María Reyes González Vida, Universidad de Granada, Espanha

Marisa Mass, Instituto de Artes; Universidade de Brasília, Brasil

Marta Ornelas, APECV

Mónica Oliveira, Escola Superior de Edicação Paula Frassineti , Porto

Olga Olaya Parra, AMBAR Corporación, Colombia

Ricard Huerta, Universidad de Valéncia, España

Rui Alexandre, Universidade Lusíada, Portugal

Sandra Palhares, Universidade do Minho

DESIGN

Ana Velhinho

PAGINAÇÃO

Aldo Passarinho & Tiago Nunes

EDIÇÃO ON-LINE

LAB.ACM - Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia do

Instituto Politécnico de Beja | https://labacm.wordpress.com

REVISÃO DE TEXTO

Aldo Passarinho

Teresa Torres de Eça

Neste número alguns autores de língua Portuguesa  não utilizaram o atual 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

CAPA

Fotografia: Carpideiras, Labaret 3 “A Morte”, Clown Laboratori Porto, 2012.

AUTORES NESTE NÚMERO

Adela Olmo Soto

Adriana Campos

Alejandro Navarro Lara

Alexandre James Ferreira

Ângela Saldanha

Célia Ferreira

Elisabete Oliveira

Hugo Américo Pereira Cardoso Vieira

Inês López Manrique

José Eugenio Rubilar Medina

Maria de Fátima Lambert

Maria Lorena Cueva Ramírez

Maria Luísa Luís Duarte

María Paz Barríos Mudarra

Pilar Soto Sánches

Raquel Balsa

Ricardo Nogueira

Teresa Eça



REVISTA IBERO-AMERICANA DE PESQUISA  

EM EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTES

#13
JULHO 

2020

http://www.insea.org
 04 | EDITORIAL

 04 | Invisibilidades #13
  Comité Editorial

 07 | EVOCAÇÃO

 07 | Professor Alfredo Betâmio de Almeida 
  Homenagem nos 100 anos de nascimento (1920.02.17-1985.02.15) 
  Elisabete Oliveira

 25 | 32º ENCONTRO APECV 
 25 | Reflexiones: arte, educación y capitalismo 
  Alejandro Navarro Lara
 30 | Prefacio de las perspectivas del tiempo en el arte y la educación 
  Adela Olmo Soto 

 35 | ARTIGOS

  35 | Interrogando los sentidos de Identidad: Un encuentro entre 
subjetividades y retratos pictóricos del s. XIX en la Universidad
  José Eugenio Rubilar Medina

 41 | Lugares Fértiles. Un proyecto de experimentación colectiva e 
investigación artística.
  Pilar Soto Sánchez

 47 | Trayectos de ida y vuelta: una búsqueda experimental basada en la 
creación artística
  María Paz Barríos Mudarra

 52 | Postais ilustrados de Guimarães. Pensar, fazer, experimentar 
paisagem.
  Ricardo Nogueira

 56 | Motivación en educación artística. Tiempo y variables.
  Inés López Manrique

 62 | Tempo digital Quando a escola invade o smartphone.

  Maria Luísa Luís Duarte

 68 | OYE este es un NO LUGAR

  María Lorena Cueva Ramírez

 71 | Aprendizagens colaborativas através do fazer artístico com 
comunidades de pessoas com deficiência. 
  Raquel Balsa, Ângela Saldanha; Teresa Eça e Célia Ferreira

 76 | O clown teatral contemporâneo.
  Hugo Américo Pereira Cardoso Vieira

 85 | Trouxe o faz de conta hoje? ¿Trajiste la fantasia hoy? Have you 
brought your make believe with you, today? 
  Adriana Campos 

  89 | O Tempo como medi[a]dor estético - criação e receção da obra.
  Maria de Fátima Lambert

 101 | O envolver eco-necessário da arte-educação dos adolescentes e a 
ameaça de um tempo redutor.
  Elisabete Oliveira

 111 | Compreendendo o Baixo Rendimento Escolar Infantil a partir da 
Visão Bioecológica do Desenvolvimento Humano.
  Alexandre James Ferreira



 Editorial
Este número da revista Invisibilidades é dedicado ao tema do 32º Encontro da 

Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual que decorreu em  

9 e 10 de maio de 2020 com 72 participantes, professores de vários níveis de 

ensino e investigadores de Portugal, Brasil e Espanha. Através de conferências e 

debates on-line, durante dois dias refletiu-se sobre o conceito do tempo a partir 

das artes na educação das crianças; dos jovens e dos adultos ao longo da vida. As 

questões da educação artística durante a pandemia COVID-19 foram constantes 

devido às circunstâncias mas também se abordaram estratégias; didáticas e 

ideias sobre as artes visuais num plano mais teórico, com perspetivas diversas 

e partilhas de experiências que poderão ser interessantes para os professores e 

educadores artísticos no tempo Pós COVID-19.

O tema: Perspetivas do Tempo nas artes e na educação, tinha sido escolhido pelos 

organizadores do encontro muito antes da Pandemia porque nos parecia que 

tinha chegado um momento onde era preciso parar. Parar para melhor refletir 

sobre o papel das artes na educação; a educação artística; o ensino das artes e de 

uma maneira geral sobre o papel das artes na sociedade. Desde uma abordagem 

ativista acreditamos que as artes como agentes de relacionamento social podem 

e devem ser interventivas, na criação de ambientes de aprendizagem entre pares.  

Nos últimos anos temos assistido a discursos circulares sobre educação artística 

que levantam muita poeira mas não trazem nada de novo. Por isso queríamos 

parar o tempo, criar um espaço sem ruídos para podermos analisar teorias à luz 

de casos práticos.

Começamos este número, com uma viagem no tempo, o  artigo de Elisabete 

Oliveira relembra-nos umas figura eminente da educação pela arte em Portugal: 

Professor Alfredo Betâmio de Almeida, para assinalar os 100 anos  de nascimento.

Este número da Invisibilidades, inclui, na sua grande maioria, artigos escritos a 

partir das comunicações dos Encontros da APECV. O artigo, de Alejandro Navarro 

Lara, traz as reflexões de um jovem investigador e educador artístico sobre o  

último encontro que se realizou numa plataforma da Internet (32º Encontro da 

APECV). Uma das questões abordadas no evento foi a formação de professores e 

de artistas, questões sempre polémicas, a partir de uma reflexão sobre o que viu 

e ouviu no Encontro da APECV, Adela Olmo Soto tece considerações importantes 

sobre este tema à luz da sua experiência pessoal. 

A investigação, e sobretudo a voz dos investigadores mais jovens, uma das 

caraterísticas desta revista,  está também,  neste número, bastante presente. José 

Eugénio Rubilar Medina, no seu artigo descreve uma experiência didática baseada 

em processos de investigação baseada nas artes com estudantes de formação de 

professores, sobre identidades fazendo uma ponte para o século XIX através dos 

retratos da Universidade de Barcelona. Pilar Soto Sánchez com ‘Lugares Fértiles 

- Un proyecto de experimentación colectiva e investigación artística’ indaga 

abordagens ao território a partir de processos artísticos e relações em rede como 

DOI 10.24981.16470508.13.1
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estratégias para gerar pensamento crítico e capacidades criativas. E para terminar 

a secção Maria Paz Barrios Mudarra traz, no seu artigo trajetos de ida e volta, a sua 

maneira poética de ser investigadora.

O artigo de Ricardo Nogueira, teve origem no 31º  Encontro da APECV, que se 

realizou em Viseu em 2019 sobre o tema ‘Paisagens’. Ricardo descreve uma 

atividade com postais ilustrados  no âmbito de atividades para sensibilização e 

educação para a paisagem no contexto do Projeto de planeamento territorial, do 

Plano de Paisagem de Guimarães.

Inés López Manrique fala-nos sobre as questões da motivação na educação 

artística  e Maria Luísa Luís Duarte reflete sobre o telemóvel na sala de aula. As 

artes são diversas, e nessa diversidade encontramos contributos, no seu  artigo, 

Hugo Vieira  faz um apanhado do clown teatral contemporâneo. Adriana lembra-

nos para a importância do inútil: a Loja [ambulante] de vender Fi.

María Lorena Cueva Ramírez, no seu artigo ‘OYE este es un NO LUGAR’ traz 

preocupações da educação inclusiva com a criação de Não Lugares onde todos, 

ouvintes e não ouvintes possam participar. O artigo seguinte do grupo da APECV 

(Raquel, Ângela, Teresa e Célia) relata um projeto colaborativo através do fazer 

artístico.  

O número termina com o segundo artigo de Elisabete Oliveira, que é o trabalho de 

toda a sua vida: a criação de um exploratório  para experiências didáticas das artes 

visuais em Portugal.

Esperemos que este número da revista, caro leitor, o faça parar o tempo, e pensar  

alternativas possíveis para as artes na educação!

DOI 10.24981.16470508.13.1
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Elisabete Oliveira

Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual

INTRODUÇÃO

Nesta reflexão sobre a obra de Alfredo Betâmio de Almeida (ABA), pioneiro da 

Arte-Educação em Portugal, focamos: 

As dimensões da obra de Betâmio

Desde os anos 70, em investigação prosseguida para Doutoramento FPCE.UL 

de 2005, sustentamos uma concepção da Estética como orientação da energia 

transformadora para a qualidade (qualia, carácter), na criação ou apreciação 

da forma: em três dimensões (d) - funções (f); 

e ABA, pela multiplicidade e pioneirismo da sua 

obra educacional, cultural e cidadã, será um seu 

referencial:

(1) d. material-f. tecnológica: Didáctica e 

Recursos escolares para Educação Estética 

Visual a garantir a todos, especialmente na 

Escola pública, entretecidos com Investigação-

Acção; / Metodologia (‘57-’72); Programação 

e Operacionalização de Telescola; Curso 

propedêutico-TV e pró-Universidade Aberta; Apoio a Professores. / Luta pelo 

espaço-tempo e Recursos Educacionais: Criação de Compêndios, Livros e Artigos. 

/ Pintura: expressionismo e experimentalismo matérico-técnico: sem divulgação, 

mas por necessidade de reflexão, descoberta-expressão e fazer a mão.

2) d. social - f. comunicativa: Investigação das raízes-envolvente histórica, da 

Educação Estética Visual, da Observação e da Semiótica, escrevendo/partilhando 

continuamente. / Serviço de responsabilização cívica, até como gestor (V-Reitor L. 

N. P. Nunes (‘68-’74); Director DGES (’74-’75); Inspector-Geral MEIC, Lançamento 

do Eº Unificado (‘75-); Gestor JICU (‘76); Director ITE (‘77-’85, morte). / Desenho 

e Pintura, ligados ao usado, do quotidiano, na interacção do viver pessoal-

profissional - Hoje, o professor usa o processo mental criativo do artista como um 

processo pedagógico (Betâmio, 2007).  

3) d. ontológica - f. organização-de-vida: Busca de sentido de Ser-Agir, do 

visível ao invisível, do possível ao imaginável; reflexão partilhada, criando Arte 

EVOCAÇÃO DO PROFESSOR ALFREDO BETÂMIO DE ALMEIDA
Homenagem dos 100 anos de nascimento (1920.02.17-1985.02.15)

Homenagem APECV e InVisibilidades 

julho 2020 | Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida |  Elisabete Oliveira  |7 

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Janeiro de ’85, véspera do fim.

Consideramos ABA em Educação Estética Visual (EEV), com Arquimedes da Silva 

Santos (Centenário em 2021) em Psicopedagogia das Expressões Artísticas, os 

vultos mais relevantes da Arte-Educação de Portugal, na 2ª metade do séc. XX.  

1. Dimensão Material – Função Tecnológica

Nesta dimensão, englobamos as seguintes modalidades de acção de ABA:

1.1. Didáctica e Recursos escolares para Educação Estética Visual (EEV)

Busca garantir EEV a todos, especialmente na Escola pública, 

entretecida com Investigação-Acção. 

É pioneiro em Metodologia; Programação e Operacionalização 

de Telescola; Curso propedêutico-TV e pró-Universidade Aberta 

e Formação de Professores. 

Luta pelas condições de espaço-tempo para a aula e cria Recursos 

Educacionais como os Compêndios; escreve Livros e Artigos.

Em Pintura desenvolve expressionismo e experimentalismo 

matérico-técnico: sem divulgação, mas por necessidade de 

reflexão, descoberta-expressão e fazer a mão.

Por ´75, os Exercícios formais generalizados no Ensino - 

especialmente após o Programa bauhausiano de ’70 por Equipa 

coordenada por ABA1 -, deram progressivamente lugar ao 

Trabalho de Projecto.

ABA foi Pioneiro da Metodologia de Projecto sistemática, c. 1967 - após o caso 

pontual que recolhemos em Ficha do ExplorEAUL, de João Martins da Costa, 

c. 1955:   Projecto Ciclo da Água – desenho por alunos com visita ao porto de 

Leixões, criação de expositores em madeira e exposição na escola.

ABA coordenou também a equipa que, com Danilo Sobral e Elisabete Oliveira, 

programou a Opção Vocacional Arte/Design para o 9º ano do Ensino Unificado 

(desde ’77-’78) - integrando um professor de Trabalhos Oficinais em parte das 

aulas -, a qual, em nossa Investigação de Doutoramento (’05), verificámos ter 

abrangido 90 escolas durante 15 anos, em Portugal, com desenvolvimentos 

de curto até longo prazo -. Só nos anos ’90. meia década após a sua morte, se 

generalizaria o Projecto de Trabalho, com crescente iniciativa/autonomia dos 

alunos.

1 Equipa: Prof. Lacerda Ferreira e Ex-Estagiários, Danilo Sobral, Elisabete 

Oliveira, Fernando e Sílvia Sá Dantas, Maria Eugénia Viola e Maria Luísa Abelha. 

No começo de 1970, juntou-se-lhe Luis Gonçalves, que sucederia a ABA na 

Metodologia em 1974.

8  |  Elisabete Oliveira| Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida  | julho de 2020

Fig. 2. Projecto de arte pública - mural em 

azulejo, para a parede de entrada da escada 

para a Salas 33 – Desenho, de Betâmio no Liceu 

Normal de Pedro Nunes, Lisboa -, c. 250x150cm, 

por 1967. ABA orientou uma turma do 4-º Ano 

(c. 14 anos) que fez maquetas em A4, a guache: 

eleito o painel do aluno Vespeira, concretizaram-

no e, antes de instalado, foi exposto na Sala dos 

Professores - na foto -, que ABA usava para 

as exposições escolares anuais de Desenho/

Educação Visual (e onde se realizavam as 

Conferências finais dos Estágios, abertas à 

comunidade do âmbito científico dos Estágios de 

todos os Grupos). Este painel, destruído, como 

tanto património cultural escolar desprezado, 

consta da Ficha 18 do Exploratório de Educação 

Artística da Universidade de Lisboa, ExplorEAUL-

Piloto. (Investigação e Foto Elisabete. Oliveira).  

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Sobre Educação Estética Visual e Arte: além do Compêndio de Desenho desde 

1948 e Crítica na Imprensa, mais sistemática no Diário de Lisboa, ABA publica o 

primeiro dos seus Livros referenciais: 

Ensaios para uma Didáctica do Desenho. Lisboa: Escolar Editora. 1967.

Educação Estética. Palestra Nº 31. Janeiro de 1968, seminal da mudança curricular 

bauhausiana de 1970 (com a sua Equipa atrás mencionada): o valor formativo da 

apreciação e da composição passa para os alunos.

A Educação Estético-Visual no Ensino Escolar. Lisboa: Livros Horizonte. 1976. 

1.2. Paralelamente, ABA foi construtor de memória-património cultural

. Sobre as raízes, em Benavente: investiga e publica pela CM Benavente, 1953; 

e prepara O Convento de Jenicó, - sobre os Frades neste local de  Benavente 

hoje ruína onde se vai a S. Baco pedir a salvação das pragas agrícola; e sobre o 

Palácio e a Corte em Salvaterra de Magos -, saindo um Capítulo mas que só será 

publicado postumamente em 1990.

julho 2020 | Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida |  Elisabete Oliveira  |9 

Fig. 3. Reformas do Ensino do Desenho 1860-

1960 – Investigação de Betâmio, A. (1967): 

Metodologias, tempos lectivos** Prosseguida 

até 2010: In: Oliveira, E. (2010).

** Em 1969 chegara-se a redutor 1 tempo 

semanal em Desenho: ABA conseguiu 

oficialização de 3. 

Fig. 4. Desenho de ABA, 1956: 

Fr. Boaventura de Valença assistindo aos 

enfermos da peste na Vila de Benavente. In: 

Betâmio, A. (1990). O Convento de Jenicó, CMB,   

DOI 10.24981.16470508.13.2
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08 Em 24.11.1947, ABA concebe o Desenho Livre, que consegue oficializar em 1948.

1.3. Obra plástica de ABA

Coloca-se a questão da prática artística do arte-educador em horário inteiro: 

 - Se o tempo livre reduzido só lhe permite uma obra em menor quantidade e por 

vezes sincopada, tem de ser premeditadamente rotulada de arte menor?

Betâmio pintou fielmente por 20 anos (1965-1985) e procuraremos VER a sua 

obra sem preconceitos: atenderemos aos seus percursos de busca e evolver. 

E procuraremos evidenciar o fluxo de profunda coerência entre a sua procura 

estética e, simultaneamente, a acção educativa de liberdade e trabalhos 

criativos propostos aos alunos.  

10  |  Elisabete Oliveira| Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida  | julho de 2020

Fig. 5. Desenho Livre de Aluno de Betâmio: 

Alvorão – 13 anos. 1948. In: Betâmio, A. (1948):

 Compêndio-Livro Único, reeditado por décadas. 

Ficha 3 - ExplorEAUL In: Oliveira. E. (2010).  

Fig. 6. ABA entre os Artistas da 1ª Exposição 

Geral de Artes Plásticas. SNBA 1946.

(Censurada pela PIDE): 1º em pé, à esquerda, 2ª 

fila. In: Oliveira, E. (2010).

Percurso de ABA em Pintura: Do figurativo neo-

realista à abstracção

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Nos anos 40-50, ABA realiza desenhos de família. Dos guaches iniciais de ABA, 

destacamos: 

. 1942 - paisagem-natureza morta naturalista, esfusiante de cor - árvore e 

abóboras, da casa materna benaventense (órfão de pai aos 4 anos); 

. 1947 - (Cavador), próximo do sentir social neo-realista.

Desde 1965, ABA - que se iniciara no óleo por 1959-60, pintando um muro e olival 

de Benavente -, explora o óleo, desenhando com a cor. 

Debruça-se sobre pedras e tempo. 

julho 2020 | Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida |  Elisabete Oliveira  |11 

Fig. 7. Betâmio. (Cavador). 1947.  Guache sobre 

papel, 50x35cm. (Foto J. P. Queiroz)

Fig. 8. Betâmio. (Nú). 1948. Desenho s/ papel. 

18x23 cm. In: Oliveira, E. (2010). 

Figs. 9 e 10. Betâmio. Pintura 

(pedras) c. 1966 & 1967 

Óleo sobre aglomerado: 60x80cm; 

49x72 cm. (Fotos J. P. Queiroz)

Figs. 11 e 12.  Betâmio. 

Pintura. 1968? & 1968.

Óleo sobre cartão prensado, 71x58 cm 

e 73x54 cm. Fotos de J P Queiroz

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Mas algo doloroso e sufocado subjaz e transparece no quadro singular (Rosto), 

táctil, talvez reaproveitando o suporte. ABA não o mostrava, mas não o eliminou; 

e escreveu: 

- A máscara é a nossa cara verdadeira vista do interior.

 In: Betâmio (2007, 18 e 06.08.’83).

Cf. Damásio (2017, 365): A única origem da beleza é a ferida singular, diferente 

em cada um, oculta ou visível; e que Damásio associa à ideia de que o sentimento 

é um motivo-chave do processo cultural.  

Betâmio reflectiu: Tenho sempre a angústia de não chegar a um ‘momento’ em 

que o quadro dependa mais de si próprio do que da minha vontade (…) creio 

mesmo que a aventura própria da arte moderna reside nisto. (Betâmio, 2004: 44; 

2007: 18.04.’69).  

Em Betâmio haverá um sentido de oceanidade (Ehrenzweig, 1969 - obra que 

ABA reflectiu na altura do lançamento) que se articulará com o seu artigo sobre 

Amadeo como Pintor simultaneísta (Betâmio, 1969); e a concepção do Cubismo 

como concretização multisensorial.

Intensifica-se a busca de cor e movimento. A desmaterialização/ desconstrução 

cria atmosfera esvoaçante, explosiva, em obras designáveis de abstractas. 

(Visitas marcantes à Bienal de Veneza – Morandi - e Itália, ‘64; e ao Museu de 

Arte Abstracta de Cuenca ‘66).

12  |  Elisabete Oliveira| Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida  | julho de 2020

Fig. 13. Betâmio. (Rosto). s/d: 2ª metade de ‘60s

Óleo sobre aglomerado, 60x73 cm.  Foto 

Elisabete Oliveira

DOI 10.24981.16470508.13.2
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A obra de arte é um resumo de mil horas de ver, ouvir e tocar. (…) A receptividade 

ao fluir da vida e ao rebate das forças vitais faz da arte um arado, ou coisa 

parecida, que garante o amanhã melhorado. Quando se diz que a arte é evasão, 

outra coisa não é de pensar que não seja a vontade de mais viver e de estar na 

vida com liberdade. (Betâmio, 2004: 36; 2007: 27.06.’76).

O valor da obra de Arte está na ressonância de um instante pessoal inencontrável 

duas vezes. A repetição é um fenómeno cultural mas não artístico. (Betâmio,2004: 

38: 2007: 27.04.’69).  

Em 1969, a via de arte abstracta esgotou-se, mas deixou rasto na pintura de ABA

2. Dimensão Social – Função Comunicativa

2.1. Em Arte-Educação

ABA dialogou, atento e em contínua actualização, a par da Arte e dos Arte-

Educadores pioneiros seus contemporâneos, como por exemplo, já em ´55, 

recebendo Augusto Rodrigues que em ’48 fundara a 1ª Escolinha de Arte 

da América Latina, no Rio; encomendando livros do estrangeiro; expondo/

prefaciando Catálogos e intercambiando desenhos infanto-juvenis - por exemplo 

entre  alunos do Liceu Pedro Nunes e do Liceu de Bruck a. d. Mur Áustria. 10.07.’62 

- In: Palestra Nº 15, Julho 1962 -; visitando Exposições e Centros de Arte no 

estrangeiro como a Exposição dos 500 anos de Miguel Ângelo; Assis; e Bienal de 

Veneza em ’64, ano da morte de Morandi; e, em ’66, O Museu de Arte Abstracta 

de Cuenca e Benalmadena, pueblo do sul. Testemunhámos a sua liderança na 

Vai-se diluindo a fronteira abstracto-concreto na pintura de ABA.

Como notou Rui Mário Gonçalves, entre a alternativa de um quase impressionismo 

e a construção mais próxima do cubismo, optou por esta. 

julho 2020 | Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida |  Elisabete Oliveira  |13 

Fig. 14. Betâmio. Pintura. ’67.   

Óleo. Colecção e foto de António Ribeiro dos 

Santos (falecido, pelo que a obra passou a estar 

não localizável). In: Oliveira, E. (2018)

Fig. 15. Betâmio. Saudades do casario do Sul. ‘75.

Óleo sobre aglomerado. Foto: Queiroz, J. P. (2018).

DOI 10.24981.16470508.13.2
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08 metodologia do Desenho (‘57-’58 até ’72), nos Exames de Estado então tendo 

lugar nos Liceus Normais de Lisboa (Pedro Nunes), Porto (D. Manuel II) e Coimbra 

(D. João II),  cujos Júris integrámos em ’73; e indo em missão educacional por 

Portugal a Luanda em ’70 e a Paris em ’79, tendo visitado o Pompidou Centre. 

14  |  Elisabete Oliveira| Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida  | julho de 2020

2.2. No desenvolvimento curricular em Desenho: 

À exploração livre, ABA alia o desenho analítico extensional dos objectos.

Desenho de observação por Alunos de Betâmio - Liceu Normal de Pedro Nunes. 

In: Oliveira, E. (2010).

Fig. 17. Carta de ABA a E. Oliveira, 1984, sobre 

a sua Investigação de 700 desenhos livres, de 

admissão a Liceus do Norte ao Sul, 1964, após ter 

findado em 1963 o desenho à vista obrigatório. 

Fig. 16. Caricatura de Betâmio por 

Augusto Rodrigues, fundador da Escolinha 

de Arte, Rio de Janeiro1948, que o 

visitou na Costa da Caparica. 1953. 

Fig. 18. Desenho da iniciativa do aluno, 14 

anos, 1968, sobre o Gabinete de ABA: - ao 

lado da sala de Aula, onde se isolava a pintar 

nas tardes de sábado desde c. 1965 

Fig. 19. Desenho analítico 

extensional, em aula, por Aluno 

de 15 anos (arquivo de ABA).

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Suceder-se-ão mais duas publicações referenciais:

- Educação Estética. Palestra Nº 31. Janeiro de 1968, seminal da mudança 

curricular bauhausiana de 1970 (com a sua Equipa atrás mencionada): o valor 

formativo da composição e da apreciação passa para os alunos.

- A Educação Estético-Visual no Ensino Escolar. Lisboa: Livros Horizonte. 1976.

ABA aprofunda o Estruturalismo e a Semiologia, com atenção a Charles Peirce. 

Com a sua Equipa - sendo especial o contributo de Danilo Sobral que fora estudar 

o Design da Alemanha -, coordena o novo Programa, bauhausiano, de Educação 

Estética Visual, ’70.

É co-Director e Redactor de Palestra (Liceu N. Pedro Nunes), do 1º ao último 

número - Notas sobre a revolução estética do cubismo, in: Nº 42, 1973).  

Co-responsável do lançamento do Ensino Unificado na Reforma de Veiga Simão 

(1975 - ), coordena a inovação curricular do âmbito da Educação Visual,10º e 7º 

anos em ’75; e, no 9º Ano, ’77, a criação da Opção Vocacional de Arte/Design 

no 9º ano (esta, com colaboração de Danilo Sobral e Elisabete Oliveira).  Em ’76 

escreve um dos Cadernos de Apoio a Professores (MEIC)-SEOP: Signos Visuais. 

Representação do Real. Coordena ainda Educação Visual 1 e 2 (7º e 8º anos), 

Didática Editora ´77 – Compêndio para os novos Programas, não obrigatório -, 

com um grupo de seis Professores: Calos Sardinha, D. S. (Danilo Sobral), Elisabete 

Oliveira, Júlio Tuna, Moreira de Sousa, Pedro Fialho e Rocha de Sousa.  

julho 2020 | Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida |  Elisabete Oliveira  |15 

Fig. 20. Betâmio, A. & AL. 1977: Página 

de Compêndio de Educação Visual 1, 

para o 7º Ano Unificado (não obrigatório), 

abrindo aos alunos a exploração 

semiótica e crítica da imagem.

DOI 10.24981.16470508.13.2
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08 2.3. Em Gestão Educacional e de Recursos Educacionais Visuais:

Acumulando o cargo de Vice-Reitor do Liceu N. Pedro Nunes com a Metodologia 

desde ’68, em 28.05.’74 deixou essas funções, em 22.08.’74 sendo nomeado 

Director Geral do Ensino Secundário e, em ’17.01.’75, Inspector Geal do MEIC.

Nomeado Presidente do ITE (Instituto de Tecnologia Educativa) em 22.03.’77 - 

apesar de ter pedido Aposentação em ´83 -, aí trabalhou até à morte em ’85.  

No ITE, além da formação audio-visual de professores, ABA promoveu Colecções 

de diapositivos para as escolas, ele próprio tendo criado duas séries relevantes: 

A Escultura Medieval em Portugal/Séc. XV; e XVII Exposição Europeia de Arte. 

Ciência e Cultura, quando em ’83 esta se realizou em Lisboa. (Arquivo actual na 

Universidade Aberta).

Betâmio preferiu a palavra compreensão a luta. (Betâmio, 2007: 15.10.’83). 

Poeta de vida e também de alguma escrita (Betâmio, 2007-Apêndice 1: ‘44-’60), 

integralmente, foi quem, no gigantesco desenvolvimento do Cº. Propedêutico, 

incrementou um trabalho produtivo de 30h/semana de TV; 30000 estudantes/

ano; treino de 100 professores e 2000 monitores; 18 matérias ensinadas; 15 

milhões de volumes com 65 títulos; aproximadamente 1 milhão de testes de 

exame e colaboração de 200 elementos de pessoal central e regional. (Fonte ITE; 

Betâmio, 2007). Abrindo caminho à Universidade Aberta: precedente referencial 

para o actual Estudo em casa, tele-recurso na emergência pandémica Covid 19, 

agora também online, geralmente por Zoom.

2.4. Percurso de Betâmio em Pintura: 

Da abstracção às naturezas-mortas 

Desde ’69, ABA afirma o seu carácter mais marcante, explorando a reminiscência 

da cozinha velha e da mesa campesina, em diálogo aberto com os objectos:

- Com insistência, há um ano que pinto sem mudar o tema, e isto para lhe reduzir 

a importância. Procuro uma pintura que seja, antes de mais, uma atmosfera de 

cor não monocromática mas integrada como a montanha ou uma pedra. Pintura 

simples, primária, de formas cromáticas procuradas e solidárias. (Betâmio, 2004: 

57; 2007: 07.03.76). 

Preferências-Influências? A partir de 1976, ABA ensaia a Natureza-Morta, com 

especial atenção a Crivelli, Josefa d’Óbidos, Braque, Eduardo Viana e Morandi. 

Excepcionalmente, surgem pinturas de casario branco, mediterrânico.

Sinto uma grande vontade de escrever sobre o que acontece de vulgar, mas que 

é transparente, revelador do que a vida tem de permanente (Betâmio, 2004: 70; 

2007: 17.01.’85).

(…) Formas de paz, de uma grandeza chã como são as coisas próximas da terra. 

16  |  Elisabete Oliveira| Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida  | julho de 2020
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(…) Já comeu sopa de pão, perfumada de segurelha, com uma colher de pau? 

Procuro que a minha pintura tenha esse ‘sabor’ para os olhos. 

(Betâmio, 2004: 61; 2007: 16.07.’80).

ABA procurava deliberadamente a irregularidade das formas e a marca riscada, 

raspada, da mão, coerente com o uso e o tempo que procurava nos objectos. 

O tampo da mesa, de perspectiva invertida, contribuía para a desejada resultante 

bidimensional do quadro.

julho 2020 | Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida |  Elisabete Oliveira  |17 

2.5. Obra literária

Betâmio prosseguiu os ensaios, publicando em Palestra e pelo ITE; e desde ’73, 

escreveu Textos Inevitáveis, continuando Textos sem nome que iniciara em ’57. 

3. d. ontológica - f. organização-de-vida:

Busca de sentido de Ser-Agir, do visível ao invisível, do possível ao imaginável. 

Reflexão partilhada, criando Arte, até ao fim.  ABA Não se imaginava velho; 

morreria a dois dias da 3ª idade. 

 3.1. Obra plástica

Nos últimos óleos de Betâmio revela-se uma desmaterialização transparente: 

terra-a-terra mas transcendente? 

Os quadros cercam-me, invectivam-me, são um empecilho, uma preocupação. 

Talvez acabe por destruí-los mas são a minha vida. 

(Betâmio, 2004: 76; 2007: 06.08.’83)

Fig. 21. Betâmio. Cozinha velha. 1969.  Óleo 

sobre tela. 65x80cm. Foto J. P. Queiroz

Fig. 22. Betâmio. (Natureza morta com limão). Óleo sobre 

aglomerado. 45x60cm). 1975 -período de profunda realização, 

com atelier agora na sua casa da Costa da Caparica.

 Foto: Oliveira, E. (2004). 

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Nos dois últimos anos, com constrangimento do espaço-atelier, ABA volta ao 

guache e pinta até um mês antes de falecer, garrafas, frutos - as abóboras seus 

modelos iniciais… - e barcos, agora formas viva de cor: Formalmente, esta pintura 

terá maior afinidade com o ‘cubismo’ mas também se abre ao ‘metafísico’ 

(como em Morandi) pela transcendência existencial e simbolismo reconhecidos 

no objecto comum usado. (…) ‘Ver’ é um acto criador. (Betâmio, 2007: 05.10.’83).

O cerebral cederá à vivência do saboreado/desejado; e romper-se-á a fronteira 

concreto-abstracto, quando conseguida a desejada atmosfera de cor, fresta para 

um jogo de contrastes quase sem fim. 

Resta ficar na praia vendo os barcos da aventura voltar. (Betâmio, 2004: ‘75; 

Betâmio. 2007: Ago ‘77).

3.2. Textos Inevitáveis e obras póstumas

É de ´80, a sua Comunicação Art Education e o Espírito Europeu, à NSAE-National 

Society for Education through Art, UK. De Janeiro ’85 dataram o último ensaio, O 

conceito de desenho e de pintura em Diderot, a Congresso na FCG no qual já não 

pôde participar; e o último dos Textos inevitáveis - Betâmio, A. (2007) - 17.01.85: 

- Sinto uma grande vontade de escrever sobre o que acontece de vulgar, mas que 

é transparente, revelador do que a vida tem de permanente. O eléctrico deixou-

me no Largo do Camões e olhei um prédio com lindos azulejos.

Recordei o Conceição Silva e a verdade da sua morte. Era ali um dos seus ateliers. 

Depois comecei a sentir-me cansado de tudo. Foi uma tarde dramática. Não 

encontro a palavra certa para traduzis a estranha mistura do sentimento de 

morte com a ânsia de querer a Primavera que me tomava a respiração.

18  |  Elisabete Oliveira| Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida  | julho de 2020

Fig. 24. Betâmio. (Paisagem com barcos) (1985). 

Guache s/ papel 22x16 cm. Última Obra do Autor. 

(Foto: Elisabete Oliveira).

Fig. 23. (Natureza morta com uma pera). 

Óleo s/ cartão prensado 60x46 cm. 1982. 

Foto: Oliveira, E. (2004).

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Posteriormente, sobre ABA, destacamos duas publicações:

. Queiroz, J. P. & Oliveira, E. Betâmio de Almeida (1920-1985): A Pintura de um 

Educador pela Arte. Lisboa: Colecção Educação Artística Nº 1. CIEBA-FBAUL. 

Março 2018. 

. Oliveira, E. A Pintura de Betâmio: Essencialidade do objecto comum e atmosfera 

da cor nos 70 anos do “Desenho Livre” nos Liceus portugueses. In: GAMA Nº 11. 

Lisboa: CIEBA-FBAUL. 2018. 

Em Betâmio, A. (2007), 23.06.’84, é referido que, como Agostinho da Silva, viu a 

sua nomeação para condecoração no 10 de Junho ser preterida (acrescentamos:  

para a Directora de Ensino Secundário Alice Gouveia). Postumamente foram-lhe 

atribuídas, pela C. M. Benavente: Medalha de Mérito Municipal (1991); Medalha 

das comemorações do VIII Centenário do Foral (2000); e Nome de uma rua de 

escola em Benavente (2007).  

julho 2020 | Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida |  Elisabete Oliveira  |19 

Fig. 25, 26 e 27. As três obras póstumas de ABA.

. Betâmio, A. (1990). O Convento de Jenicó. 

Benavente: Câmara Municipal. Montagem 

Editorial: Oliveira, E. (DL: 36106/90). 2ª 

Edº, 2000, celebrando os 800 anos do 

Foral de Benavente. 127pp & Colecção 

anexa de 6 postais de desenhos do Livro e 

aguarela etnográfica ribatejana por ABA.

. Betâmio, A. (2004). Pintura. Benavente: 

Câmara Municipal/Museu Municipal. 

Coord.: Oliveira, E. Prefácio: Gonçalves, 

R. M. (ISBN: 972-99201-0-9). 132pp 

. Betâmio, A. (2007). Textos Inevitáveis. 

Benavente: Câmara Municipal; Educa - FPCE.

UL; e Apoio da Reitoria da Universidade 

de Lisboa. Coord.: Oliveira, E. Prefácio: 

Carvalho, R. (ISBN: 978-972-8036-95-9; 

ISBN: 978-972-99201-2-7). 443pp.

Fig. 28. Escritório de ABA na sua 

casa de Campo de Ourique, frente 

à igreja do Santo Condestável - que 

aqui entra pela janela -, após o seu 

falecimento. Exactamente no ângulo 

inferior direito, no móvel escuro, 

junto ao chão, estão - tal como os 

deixou -, os Cadernos manuscritos 

de ABA com os Textos Inevitáveis. 

(Fotomontagem de E. Oliveira, 1985). 

Vêem-se quadros de Resende, Manuel 

Filipe, ABA e Elisabete Oliveira; uma 

escultura de Mª Luisa Abelha e uma 

gravura do filho, António Betâmio 

de Almeida. In: Oliveira, E. (2007). 

DOI 10.24981.16470508.13.2
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Desde as Exposições Gerais da SNBA, ‘46 e ‘47, a 1ª exposição, c. 1981-82 - segundo 

Moreira da Silva, Vice-Presidente de ABA no ITE -, terá sido numa sala da Galeria 

111, Cº Grande, do amigo Manuel Brito que ele iniciara nas Artes, ajudando-o 

à composição das montras da anterior Livraria (e Tertúlia 

discreta), da Escolar Editora (R. Escola Politécnica).

A 1ª e única Exposição individual de NATUREZAS 

MORTAS, em vida, foi no Museu da sua Benavente, 1982. 

A 1ª Exposição Póstuma foi Inaugural da Galeria 

Municipal de Arte de Benavente, 2004. Curadoria de 

Cristina Gonçalves e Elisabete Oliveira.

20  |  Elisabete Oliveira| Evocação do Professor Alfredo Betâmio de Almeida  | julho de 2020

A raiz da vida hologramática de ABA e da sua atenção ao objecto comum, 

poderá encontrar-se num despojamento ‘franciscano’:

Homem habituado a caminhar só, vagabundo de não sei quê, apaixonado de 

um pequeno largo de uma terra à beira do Mediterrâneo, pronto a ser feliz com 

quase nada desde que coisa simples, como pão e azeitonas, ou vinho e mel. E 

Fig. 29. Betâmio - 1ª Exposição Póstuma de Pintura. 2004.

Flyer-Catálogo-Convite (Grafismo 

e foto: Elisabete Oliveira). 

Fig. 30 - 1ª Exposição Póstuma de Pintura 

de Betâmio. 2004. Entrada da Galeria da 

Exposição. foto: Elisabete Oliveira).

Fig. 31 - 2ª Exposição Póstuma de 

Pintura de Betâmio. 2018.

Curadoria de João Paulo Queiroz, António 

Betâmio de Almeida e Elisabete Oliveira SNBA: 

Inauguração pelo PR, Professor Marcelo 

Rebelo de Sousa. (Foto: Elisabete Oliveira).

Não procuro uma representação extremamente rigorosa, 

quedo-me por um desenho que não vai muito além da sugestão. 

Procuro simultaneamente, introduzir um sentido de liberdade. 

Pintura situada entre o realismo e a abstracção lírica. (Betâmio, 

2004). Não busco qualquer pintura de vanguarda. Quero apenas 

algo de amável e recolhido. Pintura, portanto, fora do tempo. 

(Betâmio,2004).

DOI 10.24981.16470508.13.2
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é com esta alma de franciscano que fico fora do tempo, não sei se perdido, se 

encontrado. (Betâmio, 2004: 72; 2007: 1972).

Rui Mário Gonçalves (Gonçalves, 2002), acentua a visão, o tacto e a memória 

na obra de ABA; regista que, nos anos ’60, a pintura de ABA ‘oscilava entre as 

tendências informalistas (gestual e matéria) e outras mais construídas’; e analisa: 

(…) As pinturas de Betâmio são produto de quem é professor, empenhado em 

aprender por conta própria, as lições dos mestres (…) O pintor impôs as suas 

regras, as mais simples, para montar e desmontar à vontade os mecanismos do 

acto da visão e do seu registo, num processo que se abre ao poder evocativo

Repare-se na imaginação de Betâmio de Almeida. Ela manifesta sempre o 

sentido do essencial.

Tivemos o privilégio de partilhar a sala de aula de ABA (paredes com rotação de 

reproduções de Arte motivantes) e Gabinete de Desenho anexo, no topo direito 

do Liceu Normal de Pedro Numes, em 1965-67 tendo-o como Metodólogo e, de 

1967 a 1969, como Colega: às 2ªs f,ªs, mostrava-nos a pintura que fizera a cada 

sábado.  

Um episódio que testemunha a determinação e pertinência de acção de ABA:

Na 2ª metade dos anos ’60, o Presidente da República Américo Tomás viria ao 

Liceu para entregar um livro de prémio ao melhor aluno, Marcelo Rebelo de Sousa.  

A Sala de Professores, com um palco morto há muito, cheirava a bafio. Numa 

semana, só com a ajuda de funcionários, ABA tudo desmontou e recriou, até aos 

modernos candeeiros de metal e vidro no tecto: No dia da festa, resplandecia… 

só se temia que a tinta das paredes não tivesse tido tempo de secar! 
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REFLEXÃO conclusiva

QUAL A VALIDADE REFERENCIAL DA OBRA DE ABA PARA A ARTE-EDUCAÇÃO DO 

PRESENTE-FUTURO?

ABA propôs caminhos de crescente autonomização de crítica/expressão/ 

comunicação pelos alunos.

Notamos, nas Fig.s 32 e 33, uma orientação diversa do eixo da sala/iluminação e a 

acentuação do equipamento de visualização, que nos colocam o questionamento 

Figs. 32 e 33. Sala de aula 33-Desenho de 

Betâmio, no Liceu Normal de Pedro Nunes; 

e actual, na Escola Secundária de Pedro 

Nunes, após intervenção da Parque Escolar. 

(Fotos de E. Oliveira, respectivamernte 

em 1989 e 2010). (Oliveira, E. 2010).

DOI 10.24981.16470508.13.2



   
RE

VI
ST

A
 IB

ER
O

-A
M

ER
IC

A
N

A
 D

E 
PE

SQ
U

IS
A

 E
M

 E
D

U
CA

ÇÃ
O

, C
U

LT
U

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#1
2|

 IS
SN

 1
64

7-
05

08 do equilíbrio das experiências de apreciação vs. concretização de projectos dos 

alunos; consideramos que o valor formativo destes projectos deve continuar 

a ser fundamental: actualmente, estará mais facilitada a dinâmica de projecto 

em equipa; um ponto de água no fundo da sala, apontará à salvaguarda da 

manualidade; e com as tecnologias emergentes, será precisa uma vigilante auto-

eco-compatibilização contínua. Considerando a conquista em Educação Estética 

Visual que tem sido o Projecto de trabalho assumido em grupo e partilhado com a 

comunidade nacional/internacional, consideramos que este processo terá de ser 

salvaguardado, em auto-eco-compatibilização com o instrumental tecnológico 

emergente. 

Para que a obra de ABA possa ser explorada como referencial por Professores, 

Alunos e na Cultura, está em progresso, projectado para ‘20-’21, o plano de 

Celebração do Centenário de nascimento - ABA100, incluindo a presente 

Evocação pela APECV e na Revista Invisibilidades. Compreende ainda: 

Publicação das Obras Completas de ABA (faltando a Investigação de Imprensa…) 

/ Congresso com Call for papers e Actas online /Exposição de ABA e Pioneiros 

Afirmados e Emergentes em Artes Visuais- Educação (Publicações, Obra Plástica 

e Projectos escolares orientados) + Catálogo / Patronagem-Escola Secundária de 

Benavente / Espólio de Livros pª a FBAUL…    

Sobrevoando o legado de vida-obra de ABA, em síntese consideraremos:

 I. Em Arte: 

A pintura de abstracção lírica (ABA), terá sido um campo experimental da sua 

visão, ensaio de técnicas e explorações correspondentes às energias e tensões 

emergentes relevantes para ele; terá sido operacional e servido de contraponto 

para as naturezas mortas, onde atingirá a sua mais distinta expressão: esta 

caracterizar-se-á pela busca da essencialidade a partir do instante e do comum, 

num realismo (ABA) em  tensão vivencial radical - sensuo-poético; num pré-

ecologismo respeitando o dado chão, usado… grandeza chã como são as coisas 

próximas da terra (ABA).    

Na criação literária, deixou-nos os seus notáveis textos inevitáveis - estéticos, 

reflexivos, críticos e poéticos. 

A arte ABA está investida de hologramaticidade precursora de uma visão 

contemporânea. 

II. Em Educação:

(1) Planeamento e operacionalização curricular em Educação Estética Visual - 

impulsionando a formação e exposições de trabalhos visuais de crianças mas, 

sobretudo, a expressão dos Adolescentes.
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(2)Planeamento e operacionalização curricular para o Ensino à distância, 

Telescola e Curso Propedêutico precursor da Universidade Aberta. 

(3) Formação de Professores, quer na Metodologia presencial, quer na do ensino-

aprendizagem à distância (inevitável ao tempo, em contextos de constrangimentos 

geográfico, económico-sócio-cultural…; mas sempre apoiando uma Relação 

Professor-Alunos tendo em contra as Pessoas em presença. E publicando livros 

de suporte didáctico essencial. 

4) Criação de Estruturas, Dinâmicas e Recursos, numa responsabilização

cívica que sustentou o esforço de ABA para resolver burocracias, miopias 

institucionais e outras causas de desperdício de tempo vital e de operacionalidade.

Rómulo de Carvalho, no Prefácio de Betâmio (2007), acentuou (em ABA) o 

sofrimento de um ser humano que se sentiu (…) limitado (…) por si mesmo - um 

capital que não se deve desprezar. 

Julgamos mais justa a palavra insatisfação, no sentido de uma ambivalência e 

insatisfação contemporâneas como dúvida global, que Bhabha (2007) considera 

que permite a compreensão de que podemos aspirar à transformação, 

acreditando no futuro sem esquecer o passado e criando um mapa para a 

acção… E Betâmio foi, até ao fim, uma Pessoa de contemplação, mas sobretudo, 

de acção.
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32.º Encontro da APECV
Reflexiones: arte, educación y capitalismo. 

Alejandro Navarro Lara

Universidade de Jaén (UJA)

RESUMEN

Las distintas ponencias a las que asistí en el 32º Encontro Nacional da Associação de 

Professores de Expressão e Comunicação Visual me hicieron pensar y reflexionar 

acerca de cómo el arte puede ayudarnos a transformar nuestra sociedad. Poner 

a los sentimientos en el centro, crear sentido de comunidad… son propósitos tan 

necesarios como revolucionarios, tan imprescindibles como anticapitalistas.

Esto me hizo enlazar con un texto de Regelski, pedagogo crítico musical, donde se 

abordan más a fondo estos temas. Es sobre este que hago una última reflexión en 

la que quedan explícitas mis opiniones y pensamientos sobre lo que la educación 

en arte, y en música, debe ser.

PALABRAS CLAVE: Arte, educación, productividad, capitalismo, clase, innovación, 

realidad concreta

ABSTRACT

I assisted to different lectures at the 32º Encontro Nacional da Associação de 

Professores de Expressão e Comunicação. Those lectures made me reflect 

about how could art help us to transform our society. Making feelings the main 

thing, building a sense of community… these are all purposes as neccesary as 

revolutionaries, as indispensable as anti-capitalist.

This reminded me of an article by Regelski, music critic pedagogue, in which 

these topics are discussed in more depth. Upon this text, I make a last reflection 

whereby my opinions and thoughts remain explicit about what art and music 

education should be.

KEYWORDS: Art, education, productivity, capitalism, class, innovation, specific 

reality.
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08 con los compañeros de su centro, con sus vecinos, con sus 
amigos… Todo ello influye a la hora de ejercer la profesión. 
Incluso la relación que se tiene con el arte. Según yo pienso, 
importa poco el que el arte de preferencia del profesor sea 
más tradicional o más contemporáneo, pero sea cual sea 
debe entusiasmarse con él; usarlo para vivir experiencias, 
hacer actividades, establecer un diálogo, repensarse… ser, 
además de profesor, un artista. Y no conformarse con las 
cuestiones burocráticas que muchas veces su profesión le 
exige.

 José Eugenio Rubilar Medina

Envidio el interés de los estudiantes chilenos porque 
su educación sea más innovadora, menos tradicional. 
Desde luego, para que el aprendizaje sea verdaderamente 
significativo no debe centrarse en las competencias 
puramente individuales y relacionadas con el desempeño 
técnico de la disciplina que se está estudiando. 

El pensamiento colectivo, el trabajo en equipo, la identidad… 
todo son conceptos que la formación de cualquier tipo debe 
trabajar, pero todavía más debe hacerlo si se trata de arte. 
“Instrumento semiótico”: un material, una obra de arte en 
nuestro caso, que dialogue con nosotros y con los demás 
y que, de manera subjetiva, nos transforme. Ahí es donde 
radica la verdadera enseñanza a través del arte.

SESIÓN 3

 María Lorena Cueva Ramírez

No conocía, hasta esta exposición, que hubiese un 
entendimiento general que relacionaba el arte visual con el 
trabajo manual, las “manualidades”. Sin embargo, cuando 
lo dijo la ponente, recordé que durante el jardín de infancia 
era esto lo que se mostraba cuando tratábamos de arte. 

Las identidades quizá sean algo que tampoco se trabaja a 
edades tan tempranas, y tal y como propone la ponente, 
podría ser buena idea esforzarnos más porque el currículum 
de los estudiantes de Grado de Educación Infantil incluya 
estos conceptos.

 Alejandro Navarro Lara

Soy yo. Hablé de una experiencia particular que consistió 
en recopilar los kilómetros recorridos en un coche, con el 
propósito de generar y autogenerarme mayor conciencia 
medioambiental. La conclusión fue que uso demasiado 
este medio de transporte. Pero lo más importante es que 
el mero hecho de apuntar estos datos hizo que, quizá por 
vergüenza, tratase de reducir su uso. En consecuencia, 
tan sólo el poner en práctica esta idea ya sirvió para algo, 
logrando así conseguir mi propósito: cambiar mi mundo, 
reduciendo mi huella en el de todos.

 Inés López Manrique

Como bien dijo ella, la motivación es una cuestión primordial 
tanto para el profesorado a la hora de desempeñar su labor, 
como del alumnado para mostrarse receptivo a aprender. 

INTRODUCCIÓN

En unas circunstancias excepcionales, en las que el COVID-19 
nos ha cambiado la normalidad de la manera más brusca y 
brutal, se celebra este congreso por las artes y la educación. 
El tiempo es su tema central, y ciertamente en el tiempo 
se mantendrá en nuestras mentes por su particularidad. 
No debemos pensar en lo que nos hemos perdido o en lo 
menos disfrutable de no haber podido asistir físicamente, 
sino que debemos sentirnos felices de haber disfrutado 
de una experiencia peculiar de nuestros tiempos, que sin 
duda nos ha reportado enseñanzas diferentes pero igual de 
valiosas que las que hubiéramos obtenido si nos hubiésemos 
reunido en Guimaraes como estaba previsto.

El 32º Encontro Nacional da Associação de Professores de 
Expressão e Comunicação Visual nos ha regalado numerosas 
ponencias, todas ellas de gran valor y relevancia para el 
tema por el que nos reunimos. Sin más, comienzo con mis 
reflexiones personales de las que tuve la suerte de poder 
asistir.

SESIÓN 1

 Paulo Pires do Vale

Se nos habla de distintos conceptos sobre el tiempo con 
origen en la filosofía de la Grecia clásica: Kronos, Kairós y 
Aión. Kronos sería el tiempo cuantitativo, limitado, el tiempo 
de vida, que conduce a la muerte. Kairos, la percepción del 
tiempo en una concepción más cualitativa. Pero es en Aion 
donde más se detiene la ponencia; es el tiempo eterno, 
ilimitado, que crea y permite vida. 

Y finalmente se nos habla del tiempo productivo y no 
productivo, “a criança que brinca”, “el niño que juega”; 
es sin duda una magnífica manera de referirse al artista, 
pues es curioso, se divierte, y, sobretodo, no es productivo 
dentro de la lógica capitalista. Sin embargo ¿Es realmente 
este tiempo improductivo? En mi opinión, en la medida 
que construye identidad, invita a la reflexión y establece un 
diálogo, es imposible calificarlo de esta manera.

 Ana Sousa

Paulo Freire dijo: “Nadie nace profesor o marcado para 
serlo. La gente se forma como educador permanente en la 
práctica y en la reflexión sobre la práctica”, y así nos lo hizo 
saber la ponente. El aprendizaje está construido a través 
de experiencias, que transforman la propia vida y ayudan 
a construir la identidad. Freire quizá quería decir que un 
educador necesita tiempo, experiencia y autoevaluación 
para mejorar e innovar. Al final, los tiempos de una 
metodología educativa innovadora son muy distintos de la 
tradicional, de la metodología ya marcada y estandarizada.

 Marcelo Forte

Es imposible desligar el contexto del docente de la forma en 
la que este da clase. Su formación, la relación con el aula, 
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Las diferentes maneras en que la gente se motiva son 
muchas: las notas, el ver a los compañeros, el mero hecho de 
aprender, la valoración del trabajo, el sentirse partícipe en 
la actividad, el uso de las nuevas tecnologías… y es nuestra 
misión como profesores el encontrarlas para, desde una 
perspectiva de aula diversa, proponer actividades que las 
satisfagan todas. Esto es lo que hará que nuestras prácticas 
en el aula sean verdaderamente inclusivas.

 Elisabete Oliveira

Habló de un artista y profesor en concreto, llamado 
Alfredo Betâmio de Almeida, pintor portugués del siglo 
XX que yo no conocía. Desde luego su ponencia resultó 
enormemente interesante, y se notó una fuerte implicación 
de la ponente por su trabajo. Quizá lo que yo más destacaría 
fueron las tres perspectivas desde las que se estudió la obra 
del autor, ya que las veo extensibles para la comprensión no 
sólo del arte de Betâmio sino a la de cualquier artista. Estas 
perspectivas son:

- La material, tecnológica, que es el cuerpo de la obra.

- La social, comunicativa, sobre cómo afectó a y fue afectada 
por su contexto.

- La ontológica, de organización de vida, la que le busca el 
“sentido” a la obra.

SESIÓN 5

 Marcelo Simon Wasem

Es innegable que el arte está conectado al territorio, al 
contexto, como una experiencia discontinua y primitiva, 
y que forma parte de las distintas identidades de una 
comunidad. Además, puede (y quizá deba) servir de 
reivindicación de esta misma cuando nace, por ejemplo, de 
una universidad para mostrar su apoyo la educación pública. 
Al final, el arte resulta en una síntesis de lo cotidiano, que 
dialoga con el entorno y con las singularidades de cada uno. 
Reivindicar el arte y con el arte es lo importante.

 María Paz Barrios Mudarra

“En este tiempo de abrazos virtuales, las palabras 
nos alegran el día”. Esto lo dijo la ponente durante su 
conferencia, queriendo decir que las tecnologías y el arte 
han sido lo que nos ha unido, lo que nos ha hecho trascender 
como colectivo y sociedad durante esta crisis sanitaria que 
todos hemos vivido. Hemos aprendido esto a través de la 
experiencia, que es como verdaderamente se consiguen 
enseñanzas significativas. 

“Las palabras nos alegran el día”. Si necesitas decirle “te 
quiero” a alguien, díselo, y hazlo como mejor sepas: con 
palabras, dibujos, música o fotografías, pero no te lo 
guardes, porque seguramente le alegrarás el día.

 María Laura Martín Moreno

Nos enseña cómo da sus clases a niños de unos seis años, 
mediante la música, aplicando la teoría de Gordon. Trabajar 

la observación, la escucha, y todo lo que se quiera de 
manera dinámica, poniendo a las emociones en el centro. 
La educación tradicional nos ha enseñado a ser máquinas, a 
guardar nuestros sentimientos y a seguir produciendo, a ser 
obreros que no lloran, que no se ríen, que sólo producen. 
Atender a las emociones y, sobretodo, a tan temprana edad, 
me parece tan necesario como revolucionario.

 Adela Olmo Soto

Dentro de la legislación española queda reflejada la 
necesidad de que los profesores enseñen arte dentro de la 
educación obligatoria. Sin embargo, la formación que se les 
da a nuestros futuros educadores en este ámbito es ridícula. 
Así lo expresa Adela en su trabajo, en el caso concreto de 
la Universidad de Córdoba, donde tanto para los grados de 
Educación Infantil como Primaria sólo hay una asignatura 
obligatoria relacionada con las artes plásticas en toda la 
carrera (en el caso de infantil, por suerte, hay otras dos 
optativas). 

Ante esta situación alarmante, sin duda los artistas y 
educadores tenemos que organizarnos, pues de lo contrario 
desapareceremos completamente del panorama educativo, 
y nuestra presencia ni siquiera se verá reflejada en la 
legalidad.

REFLEXIÓN GENERAL

Estos tiempos de pandemia nos han demostrado la 
importancia del arte como signo de identidad, como método 
comunicativo y como forma de reivindicación social y 
colectiva que, gracias también a las nuevas tecnologías, nos 
ha mantenidos cohesionados como comunidad. El arte nos 
enseña a ser críticos con la sociedad, a reivindicar, a estar 
motivados, a luchar por el medio ambiente, a comprender 
nuestras emociones, y a infinitas cosas más. 

Pero es imposible crear arte sin algo material que lo sustente, 
y el cada vez más escaso apoyo por parte de las autoridades 
nos pone en una situación peliaguda que tiende a situarnos 
a favor de una sociedad llena de individualidades, incapaz de 
organizarse y que dedica su tiempo al Kronos, villanizando 
al Aion. Sólo con la ayuda del arte y a través de él es que 
podemos organizarnos, cohesionarnos e identificarnos 
como comunidad, pueblo o clase social, y luchar así contra 
la barbarie capitalista.

A propósito de esta lucha, me gustaría exponer aquí un 
ensayo que hice con motivo de mis estudios universitarios 
sobre un texto de Regelski, importante referente de la 
pedagogía musical actual (la música es mi “especialidad” 
artística), en el que se pretende explicar por qué la 
educación musical está alejada de la sociedad, y cómo se 
podría solucionar esto. Hablo del artículo Reconecting music 
education with society, publicado en diciembre de 2006 en 
la revista Action, Criticism & Theory for Music Education del 
Mayday Group.
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08 Democratizar la idea de arte. Eso es lo fundamental, o al 
menos así lo creo yo. No hay músicas mejores ni peores, 
ni mejores cuadros, ni mejores esculturas. Ese concepto se 
basa en una construcción social, para colmo antigua, que 
debería haber desaparecido hace ya algún tiempo. 

Para eso, nuestras aliadas son las músicas (y las expresiones 
artísticas en general) populares y tradicionales de cualquier 
tipo. Es aquí donde difiero un poco con la idea que transmite 
Regelski en su texto. Estoy de acuerdo en que la “música 
popular” (entendiendo por esta a rock, pop, rap y demás 
estilos semejantes) podría etiquetarse mejor como “música 
comercial”, y que los valores que transmiten, en su mayoría, 
siguen siendo los propios del sistema (o, en el mejor de los 
casos, sirven para hacer pequeñas reformas que le darían 
un lavado de cara sin cambiar sustancialmente nada); pero 
si bien esto es cierto, es esta música con la que más están en 
contacto los jóvenes hoy en día. 

Si lo principal es hacer un acercamiento positivo del 
estudiante hacia la música para que esta mejore su 
vida (“enliven”, como lo llama Regelski), no podemos 
conformarnos con músicas que, aunque para nosotros son 
novedosas, para ellos ya son parte de la “música clásica” 
(permítaseme la exageración), como son el jazz, The Beatless 
o Pink Floyd. Si queremos enganchar con la sociedad no nos 
podemos andar con titubeos. Tenemos que coger a Bad 
Bunny y poner sus canciones en clase. A Rosalía. A Ayax 
y Prok. Esta es la música que verdaderamente escuchan 
nuestros alumnos, y nosotros no debemos (ni tampoco 
podemos si queremos ser coherentes con la idea de que 
todas las música son igual de válidas) repudiarlas. 

Por supuesto, esto no debe quedarse aquí y ya. Hay que 
coger esta música, desmenuzarla, analizarla, ponerla bajo 
nuestro ojo crítico y el de nuestra clase. Esa es la manera de 
formar ciudadanos críticos y democráticos, inconformistas 
con lo que se les da. Estaremos ayudando a forjar nuevas 
formas de pensamiento, dejando de reproducir el sistema 
(al menos en cierta medida) y, eventualmente, podríamos 
formar parte de una transformación social. 

Hay que entender que, como señala Regelski en base a 
otros pensadores, la experiencia musical es algo que ayuda 
enérgicamente a forjar el Yo, a formar una personalidad 
propia, una identidad individual, pero también colectiva. Al 
hecho y acto musical se le da una importancia identitaria 
muy fuerte, y en la adolescencia aún más si cabe (es por esto 
que de un tiempo hacia atrás las llamadas “tribus urbanas” 
estuvieron tan extendidas).

Nosotros, como profesores de música, no podemos ser 
ajenos a este hecho. Si lo hacemos, estaremos perdiendo la 
guerra contra los medios de comunicación. En mi opinión, 
tenemos que defender la postura de “¿Esta música te gusta? 
Genial, está bien, vamos a analizarla y a ver si te identificas 
con sus valores, si te identificas con su función, con su 
estética, qué es lo que te aporta a ti y a la comunidad…”. 

Se trata de un magnífico documento que me alegro de 
haber leído. Me reafirma en la idea de que la educación 
que estamos dando (la musical, aunque esto aplica 
también a la general) “no sirve para nada”. Es decir, sí que 
sirve, pero no a nosotros, la gente de clase social baja. 
Responde a unos intereses mercantiles y productivos de 
unos pocos privilegiados con poder y dinero, a los que 
no les interesa una ciudadanía crítica, democrática y que 
piense en comunidad, sino una masa de gente obediente, 
individualista y productiva laboralmente. 

El problema que entraña esta educación, incluso para ellos, 
es que la sociedad cada vez más se encuentra con obstáculos 
y situaciones que requieren de habilidades, destrezas 
y pensamientos distintos a los que se nos enseña en el 
sistema. Por poner un ejemplo práctico: en la actualidad a 
un músico le es mucho más interesante y útil saber cómo 
editar y compartir una obra en formato audiovisual antes 
que el conocer las distintas formas que existen de medir 
los intervalos (los cents, las comas, los savarts…) o, por 
hablar de algo más cotidiano, la diferencia en el uso de los 
distintos adornos musicales según el período en el que fue 
compuesta la obra (que es algo de lo que podrá informarse 
cuando le sea necesario). 

Sin embargo, seguimos anclados en una formación que 
no nos prepara para el mundo. Seguimos aprendiendo a 
entonar a fuerza de repetir lecciones, o a medir los quintillos 
en base a meterlos como podamos en un pulso (cuando, para 
colmo, en la mayoría de especialidades instrumentales los 
quintillos ocupan un lugar casi anecdótico en su repertorio). 

También está claro que la solución no pasa por 
“superficialidades”, como las llama Regelski. El texto es de 
2006, y para aquel entonces quizá aún no se estaba viendo 
tan claro. Pero hoy en día muchos colegios e institutos, si no 
la mayoría, ya están dotados de bastantes herramientas TIC: 
proyectores, ordenadores, pizarras digitales… Sin embargo, 
transformar la lección del libro en una lección digital no sirve 
para nada. No cambia el contenido, no cambia el método ni 
la evaluación, sólo cambia el medio de transmisión, y al final 
resulta igual de poco relevante para el alumnado. 

También concuerdo en que hay que abandonar las viejas 
premisas estéticas, tan del siglo XIX, románticas, y recoger 
una idea más contemporánea. Abandonar la idea del genio, 
que hace música hermosa a pesar (y esto es lo importante) 
de la sociedad que le rodea.

La música no se puede desligar de la comunidad. La 
música no se hace (en su mayoría) para que unos pocos 
privilegiados, una élite rica y formada, pueda disfrutarla. 
La música se hace con un propósito, tiene una función, y 
pensar que eso es malo porque la hace menos “pura” es 
un error. Desacralizar la idea de arte, de belleza, es algo con 
lo que tenemos que comulgar si queremos reconectar la 
educación musical y artística con la sociedad. 
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De esta forma haremos que los alumnos se encuentren 
más motivados, dispuestos e interesados en la clase de 
música ¡Hagamos clases interesantes! Que hagan pensar, 
reflexionar y criticar. 

Saber qué es una negra, o cuántas se pueden poner en un 
compás de tres por cuatro, es algo secundario, que vendrá a 
posteriori, pero no resulta relevante ni interesante para los 
alumnos que no vayan a ser músicos. Sí lo es, sin embargo, 
reflexionar acerca de la música que escuchan o van a 
escuchar en las discotecas, en las fiestas, en la radio… en su 
vida cotidiana en general. 

Por supuesto, esta es sólo mi opinión, y por desgracia ni 
siquiera he tenido la oportunidad de llevarla a la práctica. 
Sería bastante verosímil pensar que aplicar esta teoría no 
resulte fácil, y dependerá en muchos casos de muchos más 
factores sobre los que el docente no tiene gran capacidad 
de control. Pero aquí también concuerdo enormemente con 
Regelski, en que de los errores se aprende. 

Echo en falta también alguna propuesta alternativa a 
su criticada “multiculturalidad”. En este aspecto, no sé 
qué pensar. Según yo lo entiendo, la multiculturalidad 
y pluralidad musical consiste en exponer al alumnado 
músicas de diversa índole y diversos lugares y culturas. No 
entiendo la manera en la que esto pueda ser malo (incluso 
menciona racista). Lo único que veo negativo es que resulta 
inevitable excluir las músicas de unas culturas respecto a 
otras, debido a que las “músicas del mundo” son tantas que 
necesariamente habría que hacer una selección de ellas 
para su aplicación en el aula, y ahí sí es cierto que podrían 
entrar fácilmente prejuicios racistas de parte del profesor. 

Pero más allá de eso (que me parece algo que también 
puede acompañar a otros ámbitos de la educación musical 
y artística, y más un problema de la mentalidad del docente 
que del multiculturalismo en sí), no entiendo qué es lo que 
tiene de malo. 

Por supuesto, todo esto que digo será superficial si tras 
escuchar las músicas no hacemos un análisis crítico y reflexivo 
sobre ellas y nuestras reacciones. Pero esto es idéntico 
a lo que hay que hacer con las “músicas comerciales”. No 
logro entender, más allá de alguna suposición que puedo 
hacerme, qué es lo que el autor nos quiere decir con tanta 
crítica al asunto de la “multiculturalidad”.

Redunda el decir que esto mismo que se dice de la música 
se puede decir también del resto de artes. El objetivo último 
de la educación debe ser guiar al alumnado para que sean 
ciudadanos conscientes, críticos y democráticos. No sirve 
de nada saber cuándo murió Michelangelo, conocer el 
nombre del inventor de la cámara fotográfica o ser capaz de 
recitar de memoria un poema de Miguel Hernández. Lo que 
debemos fomentar es la elaboración de una autoconciencia 
identitaria respetuosa con el resto, e inconformista, que 
rompa con la reproducción del sistema para comenzar con 
su transformación.
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Prefacio de las perspectivas del tiempo en el arte y la educación, por Adela 
Olmo Soto. 

Adela Olmo Soto

Universidad de Córdoba

RESUMEN

Podríamos decir que el tiempo se ha detenido durante esta pandemia, dándonos así 

la posibilidad de percibir aspectos tanto intrínsecos como extrínsecos a nosotras, 

que tal vez, hasta este momento, pasaban inadvertidos. La individualidad que 

acompaña a la postmodernidad, implica experiencias y opiniones sustancialmente 

diferentes en este proceso de percepción. Es esta pluralidad la que late en los 

encuentros entre artistas y, a su vez, es la que nos conecta. 

En los próximos capítulos escribo sobre las conferencias y debates desarrollados 

durante el 32º Encontro da APECV (Associação de Professores de Expressão e 

Comunicação Visual). Aunque a todas nos unía el concepto común del tiempo, la 

increíble variedad de estudios, propuestas y reflexiones nos obliga a plantear una 

estructura para navegar por la información, relacionando conceptos y planteando 

nuevas e innovadoras ideas.

PALABRAS CLAVE: Dibujo. Tiempo. Percepción. Enseñanza. Identidades. 

Relaciones.

ABSTRACT

We could say that time has stopped during this pandemic, thus giving us the 

possibility of perceiving both intrinsic and extrinsic aspects to us, which perhaps, 

until now, went unnoticed. The individuality that accompanies postmodernism 

implies substantially different experiences and opinions in this process of 

perception. It is this plurality that beats in the encounters between artists and, in 

turn, is what connects us.

In the next chapters I write about the conferences and debates developed 

during the 32nd Encontro da APECV (Associação de Professores de Expressão e 

Comunicação Visual). Although the common concept of time united us all, the 

incredible variety of studies, proposals and reflections forces us to propose a 

structure for navigating information, linking concepts and proposing new and 

innovative ideas.

KEYWORDS: Art. Education. Drawing. Time. Perception. Teaching. Identities. 

Relationships.

30  |  Adela Olmo Soto  | Prefacio de las perspectivas del tiempo en el arte y education  | julho de 2020

DOI 10.24981.16470508.13.4



REVISTA
 IBERO

-A
M

ERICA
N

A
 D

E PESQ
U

ISA
 EM

 ED
U

CAÇÃO
, CU

LTU
RA

 E A
RTES | #12 | ISSN

 1647-0508

Se nos presenta un análisis del uso que le damos a los 
automóviles, tan sencillo como contar la cantidad de 
kilómetros que recorremos con él y para qué situaciones 
elegimos usarlo, llevándonos a la clara conclusión de que 
se hace un uso exagerado de los mismos. Nuestro autor 
nos invita a replantearnos la verdadera necesidad de este 
medio de transporte, poniendo sobre la mesa una realidad 
ya intuida, pero a menudo silenciada.

Por último en este apartado se destacará el papel de María 
Paz Barrios Mudarra, con su muestra del arte a través de la 
poesía narrativa, que aproxima lo visual y los sentimientos 
evocadores de la propia literatura. Con versos que hablan de 
las etapas de la vida, las palabras a través de las tecnologías 
y los abrazos virtuales. 

Con estas afirmaciones se transmite la importancia de las 
tecnologías y el arte de las letras. Importancia destacada 
en estos tiempos ya que gracias a ellas hemos podido 
trascender como colectivo y sociedad durante la presente 
crisis sanitaria. 

El mensaje de bondad resuena en lo más profundo, si 
necesitas transmitir bellos sentimientos a alguien, hazlo, 
eligiendo las herramientas y medios que prefieras, ya sean 
dibujos, palabras, música o incluso fotografías, pero nunca 
te lo guardes, porque con un pequeño detalle puedes 
alegrar un día. El propósito último del tiempo, es encender 
una luz en la oscuridad.

Capítulo 2. Planteamientos y tiempos de la educación 
artística.

Ana Sousa muestra a la pedagogía de las artes como 
una mezcla entre ensayos didácticos y empíricos. Como 
un aprendizaje construido a través de experiencias que 
transforman nuestra vida y que a su vez ayudan a construir 
la identidad. Experiencias que, debido a la dicotomía entre 
distanciamiento y cercanía que provoca internet en estos 
tiempos, presentan otro formato o estructura. Situación 
que nos motiva a implementar una nueva metodología en 
la educación.

La forma de impartir una clase irá siempre en relación con 
el contexto personal del propio docente, como nos comentó 
Marcelo Forte. Y dentro de esto es fundamental también el 
papel de las redes sociales. Las dimensiones socioculturales 
de la vida contemporánea, llena de dinamismo, terminan 
estableciendo una curiosa relación entre la identidad a 
través de la proyección de nuestra persona en retratos de 
terceros, buscando similitudes en ellos.

Así se muestra en la ponencia sobre la investigación del 
profesor José Rubilar Medina, quien a través de ella nos 
muestra lo llamativo del fenómeno del selfie, entre procesos 
subjetivos y plurales, planteando interrogantes en torno 
a los procesos identitarios, tanto a nivel individual como 
colectivo.

Capítulo 1. El tiempo en las artes.

El juego sobre el tiempo guarda una relación intrínseca 
con el arte y la educación artística, llevándonos en estos 
momentos a enfrentarnos a otros modos de vivencia. El 
intento de definirlos, por parte de Paulo Pires do Vale, le 
lleva a remitirse a la Grecia clásica, representando a través 
de ella el tiempo cualitativo, cuantitativo y eterno. 

Cabe subrayar también, una división que nos ha acompañado 
e incluso atormentado durante estos días de confinamiento: 
la clasificación del tiempo entre productivo y no productivo. 
Al aceptar los ritmos de la creación resulta indispensable 
asumir, de igual manera, la necesidad de ralentizarlos en 
ocasiones e incluso congelarlos, abriéndonos a la reflexión 
y observación.

Como último punto de la comunicación se destaca el papel 
del artista, definiéndolo como un “niño que juega”, es decir, 
alguien que experimenta e investiga con suma curiosidad y 
a menudo sin miedo. Opiniones ya expresabas por teóricos 
del arte como Jonh Berger, quien describe al dibujo en la 
niñez como “un juego inconsciente, un acto innato de 
comunicación mediante signos visuales”, siendo el arte 
parte vital de su formación (Berger, 2011).

Marcelo Simon Wasem se muestra a favor de la 
desaceleración de las temporalidades como camino para la 
creación poética de las artes. El arte, al igual que el acto de 
crearlo, supone transformar los sentidos en materias. Nos 
encontramos con una experiencia discontinua y primitiva, 
en la que tenemos que estar en sintonía con nuestro yo 
interno.

De igual manera, no cabe duda de que el arte está conectado 
al territorio que habitamos y al contexto, formando parte 
de las distintas identidades individuales de una comunidad. 
Este además, puede plantearse como una forma de 
reivindicación en sí misma. Es posible reivindicar el propio 
arte mientras reivindicamos otras ideas a través de él. 

Una de las grandes preocupaciones del siglo es y será 
el cambio climático. La reducción de la producción y 
la movilidad en estos tiempos de pandemia ha dejado 
entrever la belleza de la naturaleza, tan olvidada sobretodo 
en las grandes ciudades. En mi caso, he tomado consciencia 
de la calidad del aire que respirábamos al notar, las primeras 
semanas de crisis, su significativa mejoría. 

El arte como herramienta provocadora y revolucionaria está 
hoy más presente que nunca. Artistas como Ai Weiwei o el 
anónimo Banksy son una prueba del poder y simbología 
de los productos artísticos. Como cabía esperar en nuestro 
encuentro, este perfil de creadores y creadoras también 
surge. Alejandro Navarro Lara nos narra su experiencia 
personal, nacida a través de la motivación de buscar un 
arte útil, que incite a mejorar el mundo. Como no, tomando 
conceptos de la ecología y en la regla de reducir, reutilizar 
y reciclar. 
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08 En este encuentro entre profesores de artes plásticas, han 
sido muchas las alusiones a métodos de enseñanza en los 
grados universitarios encargados de formar a maestros. 
Dentro de esta didáctica de las artes plásticas, encargada en 
esta ocasión de formar a adultos para estos a su vez formar 
a jóvenes, nos encontramos a María Lorena Cueva Ramírez. 

Ella comienza su ponencia recordándonos la opinión general 
de la interrelación entre el trabajo manual y las artes 
plásticas, y la triste dinámica que a menudo lo relaciona 
casi en exclusiva con manualidades. Una relación que, como 
artistas, resulta totalmente obsoleta al contar hoy día con 
tantas plataformas y medios para la creación.

También nos plantea la experiencia de un taller para el 
alumnado del Grado de Educación Infantil, donde el collage 
supone el punto de partida. Elegido por sus posibilidades 
expresivas, que permiten integrar elementos de la realidad 
en la obra, existiendo en ellos diferentes tiempos. A través 
de este tipo de proyectos se liga el material a conceptos, 
situaciones y vivencias, por lo que tiene un alto componente 
abstracto. 

Tal vez estos términos no sean trabajados directamente a 
edades tempranas. Como sabemos, la educación artística 
depende de las experiencias del propio profesor o profesora, 
así que, partiendo de la interrelación entre todos estos 
conceptos, sería muy interesante ampliar las enseñanzas 
en este grado incluyendo los aspectos abstractos y 
conceptuales del arte, relacionándolos con temas actuales.

Según Inés López Manrique, una de las cuestiones 
primordiales de la educación es la motivación, tanto para 
el docente a la hora de desempeñar su labor como para el 
alumnado. Existen muchas formas de motivar y motivarse, 
aunque existe un factor fundamental: la relación con los 
resultados académicos y el autoconcepto.

El tiempo no suele tenerse en cuenta para el factor 
motivacional, pero este puede ayudar a alcanzarlo. 
Como bien sabemos cada individuo tiene unos ritmos, 
fundamentales para su desarrollo. Seguramente este 
sistema educativo, que marca una pautas y plazos un tanto 
rígidas, atenta contra esta necesidad de desarrollo dentro 
de unos plazos personales. 

Es parte de la labor de los profesores reconocer y valorar 
los tiempos, tanto los propios como los de sus alumnos y 
alumnas. Destacando la necesidad de frenar para fomentar 
el autocuidado y mejorar el concepto que tenemos de 
nosotras mismas como seres únicos.

Alfredo Betâmio de Almeida era un artista y profesor 
portugués desconocido para mí hasta ahora. Ha sido a 
través de Elisabete Oliveira que hemos podido recuperar 
y profundizar un poco más de su obra en este encuentro. 
Nuestro artista mantuvo una significativa actividad, 
destacando por el uso de pintura a pastel, acuarela y 
gouache, con los temas predominantes de bodegones y 
pintura abstracta. 

Nuestra compañera habló de tres aspectos desde los que 
estudiar la obra del autor, extensibles, en cierto modo, 
al análisis de la obra de la mayoría de artistas. Estas 
perspectivas se catalogan: en la material, relativa a las 
técnicas y herramientas que componen el cuerpo de la 
obra; la social, que depende de cómo afectó y fue afectada 
por su contexto; y por último, la ontológica, la que pretende 
responder a las cuestiones que plantea un trabajo artístico, 
buscándole la razón de ser a la obra.

Otra faceta que me llamó la atención de su trabajo fue 
la del intento de definir los perfiles de los profesores de 
dibujo de secundaria, valorando la atmósfera creativa 
que el profesor de dibujo podía aportar a sus clases. Para 
Betâmio de Almeida, el maestro debe ser el que estimule las 
necesidades expresivas del niño o adolescente.

María Laura Martín Moreno, especializada en el campo 
de la música, nos enseña el taller que imparte a niños de 
aproximadamente seis años, donde aplica la teoría de la 
personalidad de Gordon. Trabaja la observación y la escucha 
de manera dinámica, valiéndose a menudo del canto y 
poniendo a las emociones como estructura central de sus 
enseñanzas. 

Durante muchos años la educación tradicional nos ha 
enseñado sistemáticamente a reproducir patrones de 
comportamiento asépticos, en los que los sentimientos 
quedan desplazados. Como sabemos las artes guardan una 
íntima relación con las emociones, por lo que cambiar la 
dinámica de las clases atendiendo al valor de las emociones y 
la sintonía entre ellas es tanto reformador, como subversivo.

Capítulo 3. La formación para la educación artística.

Aunque el aprendizaje artístico es vital, lamentablemente 
se ha visto degradado en la educación obligatoria, no 
manteniéndose en muchos casos, al elegir imponer materias 
que se entienden como más relevantes para la futura vida 
profesional productiva. Estas son las relativas a la economía 
capitalista, cuya viabilidad parece cuestionarse más que 
nunca en estos momentos. 

Mi ponencia en el congreso se fundamentó en esta línea 
de investigación. Debido a mis inquietudes y mi formación, 
tanto como artista en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla 
y a la vez como profesora de dibujo, decidí enfocar la 
investigación en torno a un análisis de las enseñanzas 
relativas a las artes plásticas. Compartiendo en estos 
momentos perspectivas temporales tanto de alumna, como 
de profesora.

La educación artística está presente en el sistema educativo, 
pero con una carga lectiva muy inferior a la necesaria y, a 
veces también, con una distribución horaria poco adecuada, 
llegando a quedar relegada a ojos de la sociedad como una 
asignatura fácil de aprobar y con nula o escasa importancia. 
Esto termina degenerando en una carencia educativa 
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de la que poco se ha estudiado, aunque es fácil intuir las 
consecuencias, sobre todo para las personas que han tenido 
formación artística de mayor profundidad. 

Por lo tanto, enfoqué mi investigación en la formación 
de artes plásticas, que se enseña a quienes en el futuro 
darán clases a los niños y niñas, es decir las maestras/os. 
Me remitiré al primer momento, o tiempo, que termina 
generando este concepto negativo de la educación artística, 
haciendo para ello un análisis de los Grados de Educación 
Infantil y Educación Primaria impartidos en la Universidad 
de Córdoba, España. 

Partiendo de un planteamiento objetivo, me baso en la 
mutable y a menudo poco conforme legislación vigente, y la 
relaciono con las guías docentes de las asignaturas relativas 
a las artes plásticas, donde se muestra los conceptos y 
técnicas trabajadas, así como el número total de horas y 
créditos ECTS. 

A través de ellas es fácil determinar la cantidad y la calidad 
de las asignaturas que se imparte a los futuros maestros. Ya 
que parte de su labor será transmitir conocimientos básicos 
en el campo de las artes, los cuales supondrán la base 
donde profundizar en tiempos posteriores. Las asignaturas 
impartidas, relativas a las artes plásticas, aparecen en la 
siguiente tabla:

Por su lado, la asignatura objeto de estudio en el Grado 
en Educación Primaria, resulta del todo insuficiente para 
alcanzar la totalidad de acciones que recoge la legislación 
en la competencia referida.

6 créditos ECTS, de los 240 que componen el grado, suponen 
muy poca carga lectiva. Sería necesario implementar nuevas 
asignaturas dentro del plan de estudios en la Universidad de 
Córdoba, dando cobertura a las acciones necesarias para su 
obtención. 

Esta situación confirma la idea, previamente intuida, de 
que se ha producido una disminución muy acusada de las 
materias sociológicas y psicopedagógicas, en función de un 
mayor contenido científico en los planes de estudio de estos 
grados. 

Esto a su vez nos lleva a reflexionar acerca de la 
importancia de que la legislación educativa englobe las 
artes, configurándose en base a los nuevos métodos para 
la educación y adaptándose, de esta manera, a la situación 
social y los tiempos en los que vivimos. La facilidad para la 
comunicación ha logrado que, muchas de estas experiencias 
y métodos sean mostrados entre las personalidades que 
hemos coincidido en este encuentro.

Como vemos son tres del Grado en Educación Infantil, 
dos optativas y una obligatoria, que suman un total de 21 
créditos. Y solamente una del Grado en Educación Primaria 
titulada Educación Plástica y Visual, esta sí es obligatoria, y 
supone 6 créditos.

Ya que este proyecto estaba planteado para estudiar los 
planes de estudio de muchas universidades, me ha ayudado 
de un programa llamado QDA MINER que sirve para analizar 
categorías y frecuencias. Y este ha generado los siguientes 
diagramas de barras donde se muestra la puntuación 
obtenida en las diferentes habilidades que engloban la 
formación artística, según la legislación vigente. 

Los resultados son estremecedores, cuanto menos. En el 
caso del Grado en Educación Infantil podemos decir que 
alcanza los objetivos, aunque dos de las tres asignaturas 
son de carácter optativo. Para proporcionar un aprendizaje 
más completo sería necesario el cambio de su naturaleza a 
obligatorio.

Tabla 1. Asignaturas sobre artes plásticas. Creación propia.

Figura 1. Diagrama de frecuencias del Grado de Educación 
Infantil. QDA Miner.

Figura 2. Diagrama de frecuencias del Grado de Educación 
Primaria. QDA Miner.
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08 Capítulo 4. Reflexiones finales, el arte y la educación en 
nuestros tiempos.

La reflexión acerca de los temas tratados lleva a plantear 
una notoria sinergia entre tiempo y arte. No nos remitimos 
en exclusiva al componente temporal de cualquier acción, 
al desarrollarse esta en un momento determinado, sino que 
nos lleva, en su visión más romántica, a una comparación 
entre la existencia del tiempo a la vez que el arte.

En el transcurso de las últimas décadas nos hemos 
encontrado con el sistemático interés de apartarnos de 
nuestro lado más empático, emocional y social, atributos 
íntimamente relacionados con las artes y humanidades. 
Esta insistencia aparece reflejada en la educación artística, 
al relegarla en el proceso educativo a un segundo plano. 
Aunque en sus líneas nos encontramos un sinfín de aspectos 
de gran riqueza, cuya importancia es vital para nuestro 
desarrollo.

No obstante, aun habiéndose producido este acusado 
descenso de las nociones artísticas en la educación, la 
realidad con la que nos encontramos es que este no 
desaparece de la sociedad. Generalmente, el arte es 
motivado por inquietudes e intereses, tanto individuales 
como colectivos, pero en otras ocasiones nos encontramos 
en las manifestaciones artísticas una simple y pura necesidad 
de existir. Al igual que el tiempo transcurre inevitablemente, 
el arte ocurre de la misma manera.

Al igual que las manifestaciones artísticas, se podría decir 
que los tiempos en los que vivimos se han vuelto relativos: 
no existe una verdad universal ni objetiva. La información 
fluye a través de la red a un ritmo vertiginoso, volviéndose 
en ocasiones muy difícil diferenciar la que se remite a datos 
y situaciones reales de la que no. Tal vez todo merece 
consideración, pero definitivamente no todo puede ser 
válido.

Esta situación, acentuada con la crisis sanitaria vivida y la 
obligatoria necesidad de permanecer aislados físicamente, 
nos ha obligado a reflexionar acerca del sistema al que 
estábamos sometidos y dábamos por válido, planteando la 
necesidad de reformular la mayoría de sus aspectos.

Ciñéndonos al enfoque relativo a las artes podemos decir 
que por primera vez, de forma generalizada, se ha mostrado 
de forma significativa la importancia de estas, tanto a título 
individual, buscando el autoconocimiento, como colectivo, 
una forma de vínculo y pertenencia a un grupo. 

Sobra nombrar las reuniones desde los balcones, 
acompañadas de música, risas, y aplausos, donde a 
su vez los más jóvenes han mostrado sus dibujos de 
arcoíris y esperanza que han sido tan comunes durante el 
confinamiento.

De igual manera, internet se ha convertido durante estos 
días en el nuevo espacio expositivo por excelencia, al 
compartir con los balcones esa posibilidad de conexión con 

el exterior. De forma en absoluto sorprendente, el medio 
usado para conectar ha sido a través del arte. Quién podría 
imaginar una cuarentena sin la posibilidad de expresar con 
la creación, o encontrándola y viajando a través de ella, con 
libros, música, series o películas.

Como se ha demostrado en estas semanas, el arte y sus 
expresiones es un ingrediente que el ser humano necesita 
de forma innata. Aunque ya eran conocidos muchos estudios 
que destacan la importancia de la educación artística, al ser 
esta necesaria para potenciar la resolución de problemas, la 
memoria y la capacidad de aprendizaje en los niños y niñas, 
mejorando incluso la atención y el comportamiento. 

Muchas de las formas de expresión artística se han venido 
desarrollado dentro de lo que conocemos como cultura 
visual. Su papel se ve especialmente potenciado gracias a 
las nuevas tecnologías, no sólo en el ámbito de la creación, 
sino también para su distribución, que es cada vez mayor. 
La cultura visual estudia la importancia de la imagen 
en las sociedades contemporáneas, ya que esta influye 
decisivamente en nuestro modo de vivir y pensar.

Como artistas y docentes, nuestra función no es solamente 
educar y enseñar a las futuras generaciones, sino que 
también recae la responsabilidad de ejercer la presión 
necesaria para evitar que con cada reforma educativa queden 
cada vez más relegadas, precisamente las asignaturas que 
fomentan el pensamiento crítico, la cultura y la humanidad. 
Nos encontramos en unos momentos complejos, que han 
puesto de manifiesto la obligatoriedad de cambiar y es 
necesario instigar a ello.

Referencias.

John Berger. (2011). Sobre el dibujo. España: Editorial 
Gustavo Gili.
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Interrogando los sentidos de Identidad: Un encuentro entre subjetividades 
y retratos pictóricos del s. XIX en la Universidad

José Eugenio Rubilar Medina

Doutorando Artes y Educación 
Universidad de Barcelona

RESUMEN

Este articulo decanta de un punto de fuga de una investigación más amplia llevada 
a cabo junto a estudiantes del grado de Pedagogía en Artes Visuales con quienes 
fuimos trazando una deriva exploratoria para indagar sobre los sentidos y nociones 
que orbitan a la compleja noción de Identidad. En el marco de esta investigación, 
(aún en desarrollo), reconstruyo lo que supuso una experiencia de indagación, 
colaborativa e inclusiva, en la que la materialidad (retratos del S.XIX pertenecientes 
a la colección de obras pictóricas del Museo de la Universidad) se inscribió como 
un agente mediador que permitió releer conceptos, nociones, saberes y deseos 
para repensar(nos) y co-construir conocimiento desde lo intersubjetivo en la 
Universidad. En este ejercicio de reflexividad, situada y encarnada, se toma distancia 
de los esquemas de análisis semióticos adscritos a lecturas descriptivas, tampoco se 
establecen estrategias de codificación y categorización que fragmenten, segmenten 
y tematicen las experiencias de indagación. Este texto es el despliegue de una 
trayectoria donde docentes y estudiantes nos abrimos a la posibilidad de explorar, 
creativamente y desde un sentido de devenir, los propios procesos de subjetivización 

identitaria atendiendo a los encuentros con la materialidad.

PALABRAS CLAVE: Identidad, Subjetividad, Universidad, Materialidad

ABSTRACT

This article is the culmination of a broader research project carried out with students 
of the Visual Arts Education degree, with whom we traced an exploratory drift to 
investigate the senses and notions that orbit the complex notion of Identity. Within 
the framework of this research, (still in development), I reconstruct what was a 
collaborative and inclusive experience of investigation, in which materiality (19th 
century portraits belonging to the collection of pictorial works of the University 
Museum) was inscribed as a mediating agent that allowed us to re-read concepts, 
notions, knowledge and desires in order to re-think and co-construct knowledge 
from the intersubjective at the University. In this exercise of reflexivity, situated and 
embodied, a distance is taken from the schemes of semiotic analysis ascribed to 
descriptive readings, nor are strategies of codification and categorization established 
that fragment, segment and theme the experiences of inquiry. This text is the 
unfolding of a trajectory where teachers and students open up to the possibility of 
exploring, creatively and from a sense of becoming, the very processes of identity 

subjectivization by attending to the encounters with materiality.

Keywords: Identity, Subjectivity, University, Materiality
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08 I. Situando el contexto formativo universitario

Las constantes transformaciones que acontecen en todas 
las dimensiones sociomateriales de la vida contemporánea 
no son ajenas al dinamismo de los contextos académicos 
y formativos. En este paisaje de cambios, los debates 
respecto al papel de la Universidad en la sociedad actual 
no dejan de estar presentes. En un esfuerzo por asumir 
las exigencias coyunturales, la Universidad ha promovido 
ajustes que inciden en los modelos formativos, abarcando 
el rediseño de planes de estudio, las actualizaciones en 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los procesos 
evaluativos, la reflexión pedagógica, el rol docente, entre 
tantos otros esquemas adscritos a la tradición educativa 
universitaria. Sin embargo, estos cambios han propiciado 
el levantamiento de modelos contractuales más maleables 
y adaptados a las demandas del contexto productivo y las 
necesidades de mercado (Montenegro & Pujol, 2013:233). 
De lo anterior, el valor de una experiencia universitaria 
alineada al beneficio económico, convoca a que docentes/
investigadores y estudiantes reflexionemos sobre el rol 
de la Universidad desde distintos espacios formativos. No 
se trata únicamente de priorizar el logro de aprendizajes 
para que los estudiantes sean expertos en determinadas 
áreas del conocimiento, sino también, apelar al desarrollo 
de una experiencia de lo común que amplíe las miradas y 
los espacios de actuación en términos sociales, culturales 
(Martín-Barbero, 2003:14) y materiales. 

Esto implica restarse de la petición neoliberal que 
exige la expertise del estudiantado respecto a ciertas 
competencias para una mejor posición laboral y productiva,  
pero asimismo, nos alienta a reorientar el desempeño 
autónomo propiciando instancias de autoaprendizaje 
reflexivo (Cisterna, Soto & Rojas, 2016:303) donde se 

desplieguen habilidades éticas y relacionales adscritas al 
diálogo y el intercambio mutuo para repensar, colectiva y 
críticamente, las cuestiones que inciden en los modos de 
aprender (Hernández & Miño, 2012:11). De este modo, 
facilitar el cuestionamiento personal, institucional y social 
en el horizonte de una Universidad más participativa y 
democrática. 

Una educación que valora el intercambio entre saberes y 
los pone en relación con los entornos sociomateriales, la 
cotidianeidad y las subjetividades, estaría promoviendo 
el desarrollo de estrategias de resistencia, por ende, una 
respuesta crítica, creativa y formativa a las lógicas del 
conocimiento único y estandarizado propias del capitalismo 
cognitivo, pero a la vez, iría abriendo los caminos del 
estar, ser, pensar, mirar, escuchar, sentir y vivir con sentido 
decolonial (Walsh, 2014:7) la proyección al futuro. Iniciativas 
formativas que replantean el lugar y el sentido de los roles 
establecidos en las dinámicas pedagógicas, son las mismas 
que propician el rol protagónico del estudiantado enfatizando 
el sentido de compromiso y la co-responsabilidad. Desde 
aquí, es posible recrear espacios de diálogo en los que se 
respeten las singularidades y se celebren las diferencias 
(Susinos & Parrilla, 2013:90), reconociendo en la diversidad, 
una oportunidad para valorar el pluralismo que debate la 
realidad en cuanto a preceptos fijos, homogeneizantes 
y hegemónicos (Hernández, 2000:42), pero también, 
acogiendo aquello que nos afecta (Fonseca, 2011:56). 

Propuestas de un proyecto formativo inclusivo, 
colectivo y de intercambio que dé cabida 
a situaciones abiertas a la exploración, la 
experimentación, la indagación y el encuentro 
entre subjetividades y materialidades. 

II. Cuestionando la noción de Identidad

Ahondar nuestra mirada en la acción 
educativa artística, sin desentendernos de los 
fértiles terrenos del hacer y el deshacer, es 
un apremio a repensar, permanentemente, 
nuestras acciones y toma de decisiones para 
interrogar(nos) respecto a lo que hacemos, 
evaluando las prácticas pedagógicas, los 
procesos creativos y socializadores, las 
experiencias de aprendizaje y el lugar de lo 
material en la Universidad. En estas líneas, se 
expone una indagación que emerge como el 
punto de fuga de una investigación más amplia. 
Una experiencia adscrita al planteamiento y 

desarrollo de un proyecto formativo que 
posibilitó el encuentro entre materialidades 

y subjetividades.  A partir de la invitación de la docente 
a cargo de una asignatura de la especialidad didáctica, 
compartí una propuesta de trabajo situado junto a las(os) 
estudiantes del penúltimo curso del grado de Pedagogía en 
Artes Visuales para realizarla en el espacio institucional del 
museo universitario (Pinacoteca). De este modo, emergió 

FOTO 1 Disposición de mobiliario en un aula Universitaria
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en su pluralidad y polifonía (Guattari, 1992:11). Un trabajo 
que se constituye en la propia subjetividad, como ejercicio 
ético y ontoepistemológico de reconstruirse, pensarse, re-
evaluarse y reubicarse en el lugar de la crítica, no solo como 
autoevaluación, sino desde la posibilidad de interrogar(nos) 
(Martínez, 2014:67).

III. Propuesta metodológica: Encuentros entre 
materialidades y subjetividades.

El proyecto formativo (indagatorio) se estructuró en tres 
fases. Por tratarse de un ejercicio de exploración, se propició 
un inicio individual para luego dar lugar a un intercambio 
colectivo. Asimismo, nos propusimos reconocer y anular 
cualquier forma de normalización (Ball, 1993:28) que 
hiciera que nuestras subjetividades se subrogasen a algún 
precepto fijo y/o homogeneizante que remitiera a una 
relación direccional y/o hegemónica. 

1.1. Derivas exploratorias.

En una primera instancia, recorrimos las salas de la 
colección permanente de la Pinacoteca. Abrimos la 
posibilidad de fotografiar aquellas obras (retratos) que 
despertaran en nosotras(os) alguna inquietud respecto 
a la noción de identidad. Ese deambular por las salas, 
observando retratos pictóricos, se articuló como una 
deriva epistemológica donde cada cual sitúo sus propias 
interpretaciones, posibilitando así, cuestionar, redefinir y 
producir concepciones encarnadas en la reconstrucción 
reflexiva y crítica de la propia experiencia. Es aquí, donde 
los retratos se inscriben como agentes mediadores que 
hacen posible la reconstrucción, un llamamiento a repensar 
la identidad. Este espacio de exploración y observación, 
implicó una búsqueda personal y autodirigida para, desde 
la materialidad/visualidad, interrogar la construcción de 
identidad(es) apelando a la experiencia sensible (Rancière, 
2010).

1.2. Las cartografías como método de indagación.

En una segunda fase, se articuló un ambiente de trabajo 
que puso foco en las posibilidades de las cartografías. Una 
disposición performativa que nos ubicó en red en el mismo 
espacio museal, predisponiéndonos a las posibilidades 
del intercambio y, de este modo, ir hilvanando un mapa 
para que nuestras subjetividades conectaran con temas, 
experiencias, inquietudes, imágenes, objetos, etc. Una 
experiencia intersubjetiva que invita a superar las fronteras 
disciplinares levantando rutas alternativas que impugnen 
la autoridad y la segregación de las representaciones 
hegemónicas, permitiéndonos así, ampliar las formas de 
expresión, creación y co-construcción de conocimiento en 
la Universidad.  

Este método, movedizo, plural y descentralizado, permitió 
abrir relecturas que, desde lo material, nos hiciera avanzar 
más allá de las formalidades estéticas, dando cabida a 
diálogos que trascendieran las distinciones dicotómicas 
como lo bello y lo feo, la teoría y la práctica, el sujeto y 

una red de acción e intercambio inclusiva, dinámica y, 
un tanto didáctica, en la que se intersectaron cuerpos, 
objetos, espacios, imaginarios, tensiones, controversias 
e incertidumbres.  Un despliegue que, a modo de deriva, 
nos llevó a una exploración del espacio museal para 
encontrarnos (o que nos re-encontraran) los retratos 
decimonónicos expuestos en las salas y son parte de la 
colección pictórica que se exhibe de forma permanente. 
Caminando, deteniéndonos, sentándonos y, en la medida 
que nos hacíamos parte de ese espacio museal, comenzar 
a habitarlo para levantar interrogantes respecto a una 
inquietud común: la identidad.

En el acontecer cultural y sociomaterial, las cuestiones en 
torno a la noción de identidad siguen generando un terreno 
de exploración que, en sí mismo, no es ni más claro ni más 
difuso pero, que sin duda, suscita debates atingentes e 
interesantes de profundizar. La identidad, en su amplitud 
y complejidad, no puede restringirse al escrutinio de una 
definición acotada que no genere discusiones. Su estudio, 
es un campo extenso que ha sido trazado por distintas 
tradiciones de pensamiento, abarcando las nociones de 
sujeto hasta aquellos constructos que buscan explicar la 
praxis social, enredándose en un entramado histórico, 
biológico, cultural y sociomaterial. Una complejidad 
que se agudiza si se hace alusión a los conceptos que 
nos trastocan y encarnamos en términos identitarios: 
género, sexualidad, raza, religión, etnicidad, nacionalismo, 
inmigración, movimientos sociales (Brubaker & Cooper, 
2001:6). De lo anterior, el panorama teórico se desenvuelve 
en una amplitud de postulados y debates académicos que 
ofrecen un precedente colmado de conceptualizaciones, 
aproximaciones y reflexiones epistemológicas para delinear 
a las identidades como múltiples, inestables, negociadas, 
fragmentadas, fluidas, relacionales, situacionales, 
contingentes, construidas, etc.  (Briones, 2007:60).  

Los aportes de la Teoría Crítica Feminista y los Queer 
Studies, han abierto nuevas discusiones en torno a la 
noción de identidad, posicionamientos político-sociales 
que interrogan la formación y producción de sujetos en 
base al género, politizando la identidad, la subjetividad y 
los procesos de identificación (Restrepo, 2014:111). Desde 
aquí, emerge todo un campo teórico, político y artístico que 
recoge las interrogantes identitarias, para abrir espacios 
indagatorios en torno a las relaciones entre construcción 
de subjetividades, identidades y otredades (Arfuch, 
2005:14).  En esta lógica, el análisis de las identidades no se 
restringiría únicamente a la identificación de cuáles son las 
posiciones del sujeto o cómo éstas se han llegado a producir 
en momentos determinados sino, además, conllevan al 
análisis de cómo las subjetividades se articulan, o no, a 
estas interpelaciones desde ciertas posiciones de sujeto 
(Restrepo, 2014:105). El reconocimiento de los procesos 
de subjetivación individuales y colectivos (Cano, 2018:48), 
invitan a desenvolver y remecer los entramados ontológicos 
para ampliar sentidos en la comprensión de la subjetividad 
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el objeto, el proceso y el resultado, entre otras tantas 
clasificaciones que terminan por restringir nuestros 
sentidos, experiencias y relaciones. En la creación de estas 
cartografías, la experiencia vivida (Van Manen, 2003) se 
enreda con las subjetividades, cuerpos, retratos, textos, 
situaciones, afectos, movimientos, encrucijadas, ideas, 
formas de hacer, etc. que, alineadas a una ontología 
procesual, relacional y performativa del devenir (Hernández, 
2018:112), permiten entretejer conexiones entre conceptos 
e ideas en movimiento, haciendo que emerjan otras líneas 
de fuga que no se atrapen, sino que se expandan y generen 
nuevas formas de praxis a la hora de pensar la identidad 
y nuestros procesos de subjetivización. Una estrategia 
colectiva, inclusiva y abierta a la experimentación y la 
reflexión en los procesos de aprendizaje e indagación en 
educación artística universitaria.

1.3. Dar cuenta 
de la experiencia.

La última fase no se situó como un 
cierre, sino como una invitación a 
crear y compartir las experiencias 
sobre las recolocaciones, 
tensiones, agenciamientos, 
tránsitos e implicancias que 
supuso repensar la identidad 
desde los retratos pictóricos. 
Se invitó a las(os) estudiantes 
a realizar un objeto digital en 
el que interrogasen su propia 
subjetividad reflexionando sobre 
lo que supuso la experiencia 

formativa con perspectiva de 
futuro. Esta instancia, no solo 
de recapitulación, permitió que 
nos detuviéramos a repensar 
colectivamente aquellos 
cuestionamientos que emergían 
alrededor de los retratos y 
obras pictóricas con las que 
dialogábamos. Un ejercicio 
de reflexividad que incitó a 
las(os) estudiantes a atreverse 
a recorrer caminos alternativos 
y realizar otras matizaciones 
del aprehender: mirar y mirarse 
(Hernández, 2006:27) desde 
los retratos para transitar 
por los márgenes del (auto)
conocimiento en la Universidad. 

IV. Reflexiones finales: 
Identidad, subjetividad y el 

lugar de la materialidad.

La experiencia de hablar desde la visualidad/materialidad 
de los retratos, abrió interrogantes respecto a los procesos 
identitarios encarnados, ese ejercicio ético de reconstruirse, 
pensarse, re-evaluarse y preguntarse en relación a lo que, 
usualmente, creemos sobre nosotras(os) mismos (Martínez, 
2014:29), pero también para analizar lo que hacemos desde 
nuestros conflictos, costumbres y convenciones (Gergen 
& Gergen, 2011:53). Un movimiento de pensamiento 
que posibilita co-producir nuevas miradas y volver a esos 
recorridos que se van descubriendo y dejan señales de 
los acontecimientos, tensiones y agenciamientos que 
replantean nuestra comprensión de lo que atraviesa nuestra 
subjetivización. Un proceso en el cual se confrontaron los 
márgenes de nuestras locaciones, posiciones y conexiones 
frente a un conjunto de elementos heterogéneos (Grau, 
Iñiguez & Subirats, 2010:64): sujetos, espacios, objetos, 
retratos pictóricos, etc. En los términos de Bonino (2003): 

FOTO 3. Detalle cartografía 
como método de indagación

FOTO 2. Disposición performativa en sala de exhibición.
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“no tanto en los discursos, sino 
en las prácticas; no tanto en 
comportamientos aislados sino en 
la posición existencial, modo de 
estar e incapacidad para el cambio 
en lo cotidiano; no tanto en los 
momentos estables, sino en las 
situaciones críticas; en la identidad 
representacional (imagen de sí) 
pero especialmente en la funcional 
(lo que hacemos) (:8)”. 

Desde aquí, “las producciones de 
significado dejan de ser las meras 
prácticas de comunicación entre 
actores humanos y no humanos o 
entre lo cultural y lo natural y se 
convierte en las fuentes efectivas 
de creación de orden y realidad” 
(Tirado & Domènech, 2008:58). 
Nuestras subjetividades no 
derivan de situaciones o estados 
homogéneos e inalterables, sino 
que proceden de la contradicción provocada en la tensión 
entre deseos y prácticas (Cabello & García, 2011:83).

Esto implica tener en cuenta el devenir de los procesos 
de subjetivización identitaria atendiendo el “efecto de 
elecciones o selecciones de encajes y entrelazamientos 
[…] los flujos que circulan, se experimentan y delimitan 
relaciones y ensayos” (Tirado & Domènech, 2008:59). 
Esto hace posible repensar las subjetividades como flujos 
continuos y extendidos a partir de decisiones, acciones y 
conexiones con el entorno sociomaterial. Por tanto, los 
retratos pictóricos pueden ser considerados como actores 
que se hacen parte de los procesos de subjetivización.

La ruptura de las dicotomías, ese lugar de apariencias 
e indeterminaciones que re-configuran la producción y 
reproducción de subjetividades, apelan a una interpretación 
que, alineada al cuerpo postmoderno, comienza a tomar 

distancia de definiciones por caracteres de especie o 
género, sino que comienza a contar sus afectos (Deleuze 
& Guatari, 2002:261). Por tanto, un examen de nuestros 
procesos de subjetivización identitaria, no debe restringirse 
a una revisión de las categorías que definen diferencias o 
similitudes reproducidas y organizadas jerárquicamente. 
Por el contrario, invita a explorar y seguir los flujos, 
circulaciones y tránsitos que son parte de nuestros procesos 
de subjetivización, esas mediaciones que también se 
establecen en base a conexiones con lo material y la agencia 
de las cosas (Hood & Kraehe, 2017:33).

Nos desenvolvemos y nos relacionamos con objetos, 
tecnologías e imágenes, entidades cuyo análisis queda 
completamente sesgado y limitado si se les conceptualizara 
como intermediarios, volver a ellos y entenderlos como 
mediadores abre un campo de reflexión interesante (Tirado 
& Domènech, 2008:65). Así, elementos de la cultura visual/

material, vídeos musicales, revistas, 
cómics, cine, publicidad, videojuegos, 
bellas artes, etc., pueden abrirnos 
un terreno fértil para explorar la 
configuración de subjetividades en 
términos identitarios, reflexivos y de 
(auto)conocimiento, pero asimismo, 
pueden conducirnos a la posibilidad 
de interrogar otros acervos que son 
parte de nuestra cotidianeidad y 
experiencia: la vigilancia, el control, 
el poder, la hegemonía, etc. Las 
mediaciones y el lugar de las cosas 
en la configuración de los procesos 
de subjetivización identitaria abre un 
campo de acción situado y encarnado 

        FOTO 4. Encuentro con los retratos de la colección permanente.

FOTO 5. Detalle de cosas que 
acompañan a una estudiante.
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08 en el que convergen dimensiones tanto materiales como 
inmateriales. 

Si bien los retratos pictóricos se han abordado históricamente 
como elementos de representación, memoria y realidad de 
los cuales se han desarrollado interesantes análisis históricos, 
políticos y socio-culturales, resulta revelador ir más allá de 
esas concepciones que los sitúan, exclusivamente, como 
depositarios de géneros discursivos de carácter visual/
material o instrumentos sujetos a lecturas semióticas. 
El giro hacia lo material, es una invitación a detenernos a 
pensar en el poder de las cosas en la educación artística 
(Hood & Kraehe, 2017:34) atendiendo como objetos no 
humanos median con nuestra experiencia encarnada, 
no únicamente ampliando la creación de sentidos, sino 
también, reconociendo los afectos de la identidad en la 
configuración de subjetividades en el entorno sociomaterial 
de la Universidad.

En definitiva, y con el objeto de alimentar el debate 
sobre otras formas de hacer y estar en la Universidad, 
es importante compartir la sensibilidad de desarrollar 
experiencias formativas más críticas, responsables, atentas y 
comprometidas con los entornos sociomateriales de los que 
somos parte. Este proyecto colaborativo expone cómo una 
práctica de indagación e intercambio, entre materialidad 
(retratos pictóricos, espacios, cartografías, etc.), docentes/
investigadores y estudiantes, posibilitó repensarnos en 
términos identitarios, poniendo sobre la mesa, una ética 
educativa y sociomaterial con la esperanza de proyectar 
una Universidad que resista a las lógicas del capitalismo 
cognitivo y artístico.
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Lugares Fértiles. Un proyecto de experimentación colectiva e investigación 
artística.
Fertile Places. A project of collective experimentation and artistic research.   

Pilar Soto Sánchez 
 
Universidad de Jaén

RESUMEN

Los procesos de creación artística nos descubren nuevas formas de hacer y 
repensar el territorio. Actualmente existe un amplio repertorio de propuestas 
artísticas las cuales indican que la producción artística es una estrategia 
competente para desarrollar en la ciudadanía capacidades reflexivas, críticas 
y creativas de convivir entre ellos y con el entorno. En el presente artículo se 
expondrá el proceso de creación y los resultados del Proyecto ‘Lugares Fértiles’, 
una de las últimas actividades de investigación artística realizadas personalmente 
durante la Beca de Residencia de Arte-educación del Museo Carmen Thyssen de 
Málaga, 2018. ‘Lugares fértiles’ es una investigación-creación que generó una 
serie de encuentros transdisciplinares de experimentación artística y reflexión 
socioambiental. El proyecto propuso compartir la experiencia de revitalizar 
un solar urbano abandonado desde la intervención artística y el pensamiento 
ecológico, facilitando las prácticas colaborativas entre artistas, educadores/as, 

personas interesadas en el medio natural urbano y usuarias de la zona.

PALABRAS CLAVE: Prácticas artísticas, co-creación, tercer paisaje, socioambiental.

ABSTRACT

The processes of artistic creation reveal new ways of doing and rethinking the 
territory. Currently there is a wide repertoire of artistic proposals that indicate 
that artistic production is a competent strategy to develop reflexive, critical 
and creative abilities for citizens to live in harmony with the environment. In 
this article I will explain the process of creation and the results of the Project 
‘Fertile Places’, a project realized during the Arteducation Residence in Carmen 
Thyssen Museum of Malaga, 2018. ‘Fertile Places’ is a art-research that generated 
a series of transdisciplinary encounters of artistic experimentation and socio-
environmental reflection. The project proposed to share the experience of 
revitalizing an abandoned urban site with artistic intervention and ecological 
thinking, facilitating collaborative practices among artists, educators, people 

interested in the urban natural environment and users of the area. 

PALABRAS CLAVE: Artistic practices, co-creation, third landscape, socio-

environmental.
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08 del valle del Río Lea, 2009-2012. Recordando tales prácticas 
artísticas se comprende que existen diferentes formas de 
actuación para usar los descampados o solares en desuso 
de la ciudad para el florecimiento de la creatividad y la 
conciencia ecológica. 

Por otro lado, en la observación directa de la mutación 
continua del espacio urbano, se descubre que los terrain 
vague y los lugares del tercer paisaje se están transformando 
poco a poco en “espacios de respiro” para los urbanitas. Se 
hace referencia a la creación colectiva de huertos urbanos 
y espacios comunitarios ecoculturales, que cada vez con 
más fuerza, están abriéndose camino entre el negativo de 
las ciudades. Esta transformación del espacio urbano se ha 
expandido en muchos países, desarrollándose en España 
de modo exponencial al estallar la burbuja inmobiliaria y 
comenzar la crisis económico-financiera a partir de 2007 
(Ballesteros, 2014). 

Dada la crisis socioambiental, muchas personas conscientes 
y activas se han organizado para utilizar los descampados 
de la ciudad como lugares de oportunidad con el fin de 
volver a conectar con la tierra y para crear comunidad, 
generando oportunidades y fomentando la capacidad de 
autogestión de las personas. Los huertos urbanos son un 
modo de resiliencia y transformación social (Viladomiu, 
2013) que, además de permitir  el cultivo de la tierra 
agroecológicamente para el autoconsumo local, se activan 
sembrando una transformación sociocultural, generando 
un modo eco-sostenible de subsistencia. Una tipología de 
agricultura urbana que visibiliza y facilita el contacto de la 
ciudadanía con la cadena alimentaria, con la tierra y sus 
ritmos. 

El proyecto Lugares Fértiles se materializó en el periodo de la 
Residencia de Arteducación convocada por el Museo Carmen 
Thyssen de Málaga durante los meses de junio y julio de 
2018, bajo la coordinación de Eva Sanguino arte-educadora 
y  directora del área de educación del Museo Carmen 
Thyssen. Es una investigación-creación que generó una 
serie de encuentros transdisciplinares de experimentación 
artística y reflexión socioambiental desde los cuales se 
obtuvieron resultados artístico-colaborativos. Dadas las 
problemáticas generadas por la crisis socioambiental en la 
que nos encontramos,  en este proyecto la práctica artística 
se propone como agente transformador de conciencias 
y entornos, como una solución capaz de generar formas 
diferentes de mirar y actuar. 

En el encuentro transdisciplinar Lugares Fértiles se propuso 
compartir la experiencia de revitalizar un solar urbano 
abandonado desde la intervención artística y el pensamiento 
ecológico, facilitando las prácticas colaborativas entre 
artistas, educadores/as, personas interesadas en el medio 
natural urbano y usuarias de la zona.

El proyecto trabajó desde la co-educación y co-creación 
hacia la sensibilización medioambiental y artística, 

Raíces del proyecto 

El nombre de “Lugares fértiles” tiene dos lecturas que se 
interrelacionan: lugares fértiles, como territorios aptos 
para el desarrollo de la vida, y la lectura propia que le doy 
en un contexto artístico: espacios donde el arte puede 
crecer siendo permeable a la sociedad. Lugares comunes 
de inspiración, de creatividad y transmisión de valores, 
cualquier lugar de acceso libre al transeúnte que permita, 
igual que una semilla, brotar y dar frutos.

En la observación de las actividades de algunos artistas 
que han trabajado desde una ética ecológica con un 
compromiso político y social, encontramos coincidencias 
en la utilización de ciertos lugares para sus proyectos. 
Muchos de estos espacios forman parte de lo que el filósofo 
arquitecto Ignasi de Solà-Morales (1996) denominó con el 
término francés terrain vague: áreas abandonadas, espacios 
y edificios obsoletos e improductivos, a menudo indefinidos 
y sin límites determinados. Espacios en desuso que en la 
mayoría de las ocasiones, han quedado en el limbo de la 
especulación inmobiliaria. 

El proyecto Lugares Fértiles acoge esos “vacíos urbanos” 
como los nuevos espacios de respiro y de vida capaces de 
generar tierra fértil para las semillas de un nuevo paradigma. 
En ese sentido el proyecto se vincula directamente a 
los conceptos del tercer paisaje de los que nos habla el 
arquitecto paisajista Guilles Clemént (2007). Los lugares del 
tercer paisaje pasan desapercibidos por sus características 
inconclusas, su inaccesibilidad o por constituir muchas 
veces una “reserva temporal” de la antropización del 
territorio. Por este conjunto de características se conforman 
como escenarios para que la vida evolucione espontánea. 
No dejan de ser territorios olvidados que se han convertido 
en refugios de la diversidad y la biodiversidad, residuos 
espaciales cargados de emociones y vida. Los territorios 
del tercer paisaje son posibles espacios de oportunidad, 
“lugares fértiles” como solares sin edificar, terrenos baldíos 
y residuales, vacíos urbanos que dibujan el negativo de las 
ciudades, territorios híbridos donde la naturaleza silvestre 
vuelve a reconquistar el espacio. Como nos recuerda el 
colectivo Stalker (1999) son lugares que contienen en su 
interior la doble esencia del desecho y el recurso. 

La reutilización de espacios “vacíos” de la ciudad como 
lugares para la creación se puede localizar como una 
práctica común en las actividades de algunos artistas 
que, desde los sesenta hasta la actualidad, han trabajado 
desde el arte con un compromiso político, social, 
ambiental y consciente. En ese sentido podríamos recordar 
intervenciones pioneras como las de Time Landscape 1965 
de Alan Sonfist, Wheatfield A Confrontation 1982 de Agnes 
Denes, Seed bombs 1991-2002 de Khatryn Miller, Seeds 
of Change 1999 de Maria Thereza Alves, u otras algo más 
actuales como las intervenciones de Lara Almarcegui tales 
como Un descampado abierto al público 2000-2001, Guía 
de descampados de Sao Paulo 2006 o Guía de descampados 
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vinculando el desarrollo creativo y las metodologías 
artísticas con la desarrollo de la vida en los espacios abiertos 
públicos y comunes. De este modo el grupo de participantes 
elaboró sus propuestas en un contexto público al aire libre, 
obteniendo una colección de productos/procesos artístico-
educativos, donde el aprendizaje surgió de las relaciones 
horizontales entre ellos y los habitantes de la zona.

Lugares Fértiles es una investigación-creación que 
generó una serie de encuentros transdisciplinares de 
experimentación artística y reflexión socioambiental desde 
los cuales se obtuvieron resultados artístico-colaborativos 
capaces de generar conocimiento e impulsar valores y 
acciones que nos conecten en armonía entre nosotros y 
con el entorno. Dadas las problemáticas generadas por 
la crisis socioambiental en la que nos encontramos, la 
práctica artística se propone como agente transformador de 
conciencias y entornos, como una solución capaz de generar 
formas diferentes de mirar y actuar. Con el proyecto Lugares 
Fértiles se propuso compartir la experiencia de revitalizar un 
solar urbano desde la intervención artística y el pensamiento 
ecológico, facilitando las prácticas colaborativas entre 
artistas, educadores/as, personas interesadas en el medio 
natural urbano y usuarias de la zona. Entre las redes 
generadas para la realización del proyecto se consiguió la 
colaboración y el apoyo del Área de Urbanismo y Patrimonio 
del Ayuntamiento de Málaga, del área de Biodiversidad 
de la Junta de Andalucía de Málaga y también de centros 
culturales como La Caja Blanca y La Térmica.

Fases de creación 

El proyecto se articuló en dos fases, una primera de 
investigación del contexto social, reconocimiento del 
territorio, búsqueda del solar de acción y concesión de 
permisos temporales para la intervención y una segunda 
fase de creación a través del taller de arteducación “Lugares 
fértiles. Intervenciones artísticas y ecológicas en el tercer 
paisaje”.

La primera fase se llevó a cabo durante el primer mes de 
residencia, en esta fase se trabajó a través de un mapeo y 
documentación sobre los solares en desuso de la ciudad 
posibles para la acción, esta actividad iba en paralelo a la 
toma de contacto con vecinos y asociaciones de las zonas 
mapeadas. Por último se seleccionó el solar donde se llevaría 
a cabo el encuentro de creación de la segunda fase, por lo 
que se hicieron los trámites necesarios para conseguir un 
permiso temporal de uso. El solar cedido estaba situado en 
una zona periférica de la ciudad de Málaga, concretamente 
se trabajó sobre el Solar nº27 ubicado en la Avenida del 
Editor Ángel Caffarena, al cual posteriormente nombramos 
El Solar de Caffarena.

En el solar se encontró un árbol centenario, con el fin de 
redactar un informe para solicitar la inclusión del ejemplar 
en el “Catálogo de árboles singulares de la provincia de 
Málaga” se contactó un técnico de biodiversidad de la Junta 

de Andalucía con el cual se verificó que se trataba de un 
Pinus Pinea conocido como Pino Piñonero, de 160 años de 
edad. El Pinus Pinea es una especie que crece lentamente 
y es de gran longevidad, el ejemplar de la familia de las 
pináceas resalta en el paisaje donde se ubica por varios 
motivos. El primero de ellos está en el tamaño, con un 
perímetro de 4 metros medido a 1,30 metros del suelo. El 
segundo son los 25 metros de altura y un diámetro medio 
de copa de 15 metros aproximadamente. El tercer motivo 
que hace que este ejemplar adquiera aún más valor es el 
de tratarse de una especie única en el área donde se ubica, 
un testigo mudo de los cambios del territorio,  lo que nos 
lleva al cuarto motivo que caracteriza a este ejemplar: el 
valor paisajístico que este árbol brinda al lugar donde se 
encuentra. 

Con estos datos y el estudio de la zona donde se encuentra 
el ejemplar, se redactó la Memoria justificativa para solicitar 
a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y 
Espacios Protegidos de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, la iniciación del procedimiento de 
declaración de árboles o arboledas singulares en el Catálogo 
Andaluz de Árboles y Arboledas Singulares (Artículo 49 
Decreto 23/2012, de 14 de febrero).

El pino se encuentra en un solar de 2550 metros cuadrados 
que pertenecía los amplios territorios de la Finca Altamira, 
donde a unos metros del Pino se encontraba un hermoso 
caserón de finales del siglo XIX. Las tierras de la Hacienda 
Altamira con el paso del tiempo fueron parceladas, vendidas 
para construir o cedidas. La parcela donde se encontraba el 
caserón pasó a ser de propiedad municipal, el característico 
caserón a falta de ser catalogado como inmueble protegido 
fue demolido en 2008 por su estado de abandono, pero por 
suerte nuestro ejemplar arbóreo permaneció custodiando el 
solar y su biodiversidad. En el solar se encontraron muchas 
especies ornamentales debido a los jardines del antiguo 
caserón, pero el abandono del espacio ha convertido poco 
a poco el lugar en un jardín silvestre. Ahora está colmado 
de diferentes especies típicas de la biodiversidad de la 
zona que han crecido espontáneas en esa parcela “salvaje” 
enclaustrada entre edificios. 

La segunda fase del proyecto, se desarrolló durante el 
segundo mes y comenzó con la apertura de la convocatoria 
del laboratorio de creación “Lugares fértiles. Intervenciones 
artísticas y ecológicas en el tercer paisaje”. El laboratorio 
se dividió en seis sesiones de cinco horas cada sesión, y las 
sesiones se articularon cuatro puntos. Una primera sesión 
para la toma de contacto entre los participantes y exposición 
teórica sobre los conceptos relativos a las prácticas artísticas 
de conciencia ecológica sobre los lugares del tercer paisaje. 
Una segunda sesión para la exploración del solar de acción, 
una deriva colectiva y una lluvia de ideas final; y una última 
parte del laboratorio dedicada a la práctica artística y 
creación site-specific colectiva sobre el solar.
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la biodiversidad del solar y se creó una señalética para 
visibilizar las especies encontradas. 

Se detectaron una gran diversidad de especies vegetales 
en el solar, para identificarlas y visibilizarlas se creó una 
señalética. Entre las especies diferentes pudimos identificar: 
Árbol de la Falsa Pimienta, Pino Piñonero, Cipres, Olivo, 
Granado, Yucca elephantipes, Madroño, Palmera, Acacia, 
Hiedra, Altabaca (Dittrichia viscosa), Hinojo, Alcaparra, 
Jazmín Azul, Glicinia, Polygala, Buganvilla, Gramíneas 
varios tipos, Diente de león, Malva silvestre, Llantén, Cardo 
mariano, Cardillo, Cardo corredor. Por otro lado, con el fin de 
documentar a través de imágenes y videos la experiencia y 

El laboratorio se dirigió a aquellas personas que estuviesen 
interesadas en trabajar metodologías artísticas y 
colaborativas para repensar el espacio público desde la 
necesidad de nuestra reconexión con la naturaleza, de 
la creación de comunidad y del fomento de la 
creatividad. Esta llamada creó un grupo heterogéneo 
de acción y pensamiento, por lo que asistieron 
agroecólogas, ambientólogas, ilustradoras, artistas, 
fotógrafas, gestoras culturales y educadoras . Con 
todas ellas generamos una comunidad de aprendizaje 
y co-creación,  repensando y experimentando de 
forma libre y colectiva el lugar. 

Se generaron una serie de encuentros, acciones e 
intervenciones artísticas site-specific con las que 
reflexionar y revalorizar el paisaje cultural y el genius 
loci de los participantes del taller. Partiendo del 
respeto por el ecosistema y la comunidad biótica del 
enclave donde se interviene, el proyecto investigó 
y trabajó sobre el territorio específico a través de la 
práctica artística.  

Durante seis días la metodología de creación y 
experimentación sobre el solar fue la propia del proceso 
creación artística: se realizaron derivas como práctica 
estética y método de inspiración, se generaron creaciones 
diversas espontáneas y colectivas con los materiales 
encontrados en el lugar, se trabajaron espacios para la 
creación de pequeños huertos, se realizó un estudio de 

llevar una especie de diário, se utilizó la red social instagram 
para crear un banco de información, se utilizaron los hashtag 
de #elsolardecaffarena o #lugaresfértiles para etiquetar las 
imágenes y pensamientos escritos. 

Desde los primeros días de creación en el solar se realizaron 
diversos “rincones huerto” donde se plantaron hierbas 
aromáticas y plantones de verduras de temporada. Se 
realizaron diferentes intervenciones que brindaron al 
solar un carácter mágico-lúdico: un columpio en el pino 
centenario que custodiaba el solar, un árbol de libros libres, 
caminos que llevaban a pequeñas cabañas y círculos de 
piedras donde reunirse al atardecer. 

Tras el laboratorio de creación se abrió el solar a los vecinos. 
Se decidió un día de apertura en el 
cual se invitó a los vecinos de la zona 
al solar, inaugurando el encuentro con 
una comida comunitaria, una serie 
performances y lecturas de poesía, 
también se dejaron papeles y lápices 
para dejar pensamientos y sueños. El 
objetivo era reunir a todas las personas 
que se interesaron por lo que allí ocurría 
para reflexionar sobre ese espacio 
como lugar de encuentro, creatividad y 
vida más allá de los días del laboratorio. 
Para el día de la inauguración y por toda 

la semana siguiente a la apertura, se montó una especie de 
tipi donde se mostró una exposición de teoría e imágenes 
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Fig. 1. Lugares fértiles, procesos de creación en Solar de 
Caffarena, Julio, 2018

Fig. 2. Señalética de algunas especies encontradas en el Solar de 
Caffarena, Julio, 2018

Fig. 3. Intervenciones artísticas con materiales encontrados 
en el lugar, el Solar de Caffarena, Julio, 2018
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Tras el encuentro con los vecinos, muchos fueron los 
interesados en seguir acudiendo al solar para cuidar los 
huertos o jugar. Desde la apertura al público el solar cobró 
una nueva vida, en la primera semana se realizaron una serie 
de actividades con los vecinos: taller de bolas de arcilla y 
semillas, plantación en los rincones huerto, encuentros para 
charlar y un ritual con la luna llena. Al finalizar julio dejamos 
las llaves del solar a los vecinos, estos se organizaron para 
ocuparse de darle vida al solar durante los meses de agosto 
y septiembre, final del permiso de uso temporal del espacio. 

Conclusiones

Entre las conclusiones que brotan tras la experiencia y 
reflexión, llegamos a entender  que un arte que nazca 
desde la concepción del espacio público como un espacio 
común donde intercambiar pensamientos, emociones, 
reflexiones y experiencias desde un posicionamiento crítico 
y de conciencia ecológica, podrá ser un arte capaz de 
activar redes emocionales entre las personas y los lugares, 
redes que conllevan reflexiones y pequeñas acciones 

sobre el territorio y las consciencias. Estas prácticas 
artísticas contienen claves imprescindibles para 
la transformación sociocultural que necesitamos 
ante problemáticas locales y globales que se nos 
presentan en la actualidad. 

El arte hoy no debería de ser simplemente un 
producto que se expone para ser observado, debe 
ser un dispositivo de transformación, un activador 
de procesos accesibles. Podría ser cualquier tipo 
de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, 
implica y tiene en cuenta la opinión del público para 
quien o con quien ha sido realizada, respetando a la 

comunidad y al medio (Lippard, 1995).

Cada vez son más las estrategias artísticas que en la 
actualidad redefinen el papel del artista y que son capaces 
de implicar al público generando nuevas formas de repensar 
el contexto y sus posibilidades como ámbito de actuación. 
Tal tipo de arte difumina la fronteras entre éste y los 
diferentes ámbitos que conforman la vida, de este modo “ 
[…] la creatividad queda al servicio de los problemas reales” 

(Parreño, 2006: 23). 

Las prácticas colaborativas de conciencia ecológica 
y social promueven modos de hacer que, además 
de intervenir en el entorno beneficiando a la toda 
la comunidad biótica, inician procesos reflexivos y 
activos que nos iluminan abriendo caminos que nos 
invitan a concebir el mundo desde la empatía y la 
sostenibilidad.  

El proyecto Lugares Fértiles trabajó desde la 
coeducación y cocreación hacia la sensibilización 
medioambiental y artística, vinculando el desarrollo 

creativo y las metodologías artísticas con la desarrollo de la 
vida en los espacios abiertos públicos y comunes. De este 
modo el grupo de participantes elaboró sus propuestas en 
un contexto público al aire libre, obteniendo una colección 
de productos/procesos artístico-educativos, donde el 
aprendizaje surgió de las relaciones horizontales entre ellos, 
el lugar y los habitantes de la zona. 
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del proceso de creación del proyecto. El tipi funcionó 
como “centro de interpretación”, un espacio donde poder 
encontrar información sobre la historia del solar así como 
imágenes y textos del proyecto Lugares Fértiles. A su vez, el 
tipi era un símbolo de asentamiento nómada, una llamada 
de atención para repensar los espacios temporales como 
lugares comunes habitables. 

Fig. 4. Lectura de poesía de Ana Mora y Javier Viana, día de 
apertura al público. Solar de Caffarena, Julio, 2018

Fig. 5. Vecinos activando el lugar días después de la apertura 
del Solar de Caffarena , Julio, 2018

Fig. 6. Lugares Fértiles. Parte del equipo de creadores del 
Solar de Caffarena, Julio, 2018
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proyecto se ha podido comprobar que a través de este tipo 
de prácticas se desarrollan herramientas de transformación 
para la creación de nuevos mundos a través del intercambio 
de saberes y la energía colectiva. Las personas que asumen 
la creación como una red de intercambios generan tierra 
fértil, a través de ellas se descubren instrumentos que 
promueven el pensamiento crítico y la empatía necesaria 
para afrontar el mundo desde la consciencia y la creatividad. 
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UNA BÚSQUEDA EXPERIMENTAL BASADA EN LA CREACIÓN ATÍSTICA 
INTERMEDIA PARA EL CONOCIMIENTO Y EXPRESIÓN PERSONAL.

MARÍA PAZ BARRIOS MUDARRA

Universidad de Jaén 

RESUMEN

El presente trabajo pretende ser una búsqueda basada en prácticas de creación 
intermedia con la intención de abordar un trabajo de experimentación y creación 
artística como proceso y resultado de la investigación. La investigación se organiza 
en una serie de fases que corresponden con el camino que voy experimentando 
en cada momento de la vida, de esta manera, presento trayectos de ida y vuelta 
como proceso creativo en ese ir y devenir desde la constante búsqueda de modos 
de hacer y experimentar a través de los diferentes formatos. De esta manera, 
encuentro en el proceso artístico el método para dar sentido a la investigación, 
una fuente de recursos para la comprensión del propio ser entendido desde 
la confluencia de experiencias vividas. Por tanto, el mismo proceso creativo se 
convierte en resultado con el encuentro de formas de dar cuenta de los recorridos 
que voy trazando a lo largo de la investigación como forma de conocimiento y de 
expresión personal.t

Palabras clave: Investigación narrativa, creatividad, poesía narrativa.

ABSTRACT

The present project intends to be a research based on intermediate creation 
practices with the intention of approaching a work of experimentation and 
artistic creation as a process and result of the investigation. The research is 
organized in a series of phases that correspond to the path that I am experiencing 
at each moment of life, in this way; I present round trip journeys as a creative 
process from the constant search for ways of doing and experimenting through 
the different formats. In this way, I find in the artistic process the right method for 
research to make sense, a source of resources for understanding oneself being 
understood from the confluence of lived experiences.

 Therefore, the very creative process becomes a result with the encounter of the 
paths that I trace along the investigation as a form of knowledge and personal 
expression.

Keywords: narrative research, creativity, narrative poetry.
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El proyecto es una investigación artística que comienza 
con el Máster de Investigación y Educación Estética: Artes, 
Música y Diseño de la Universidad de Jaén, donde a partir 
de las actividades artísticas y de investigación desarrolladas, 
encuentro en las prácticas del arte el camino para abordar 
la presente investigación que parte en una exploración 
desde mi entorno cotidiano. Así, es aquí donde las prácticas 
contemporáneas me ofrecen nuevas formas de conocer, 
que han hecho ver la distintas formas de comprender mi 
entorno, así como medio de expresión que me acompaña 
en el en el proceso artístico. Para ello, indago sobre prácticas 
y artistas, que tomo como fundamento en la investigación, 
funcionando como fuente de documentación del trabajo 
que abordo.

No se trata de una investigación literaria sino de una 
investigación narrativa, relato a través de mis sueños 
imaginarios, expresar construir formas de contar hacer y ser. 
Un proyecto basado con la intención de abordar un trabajo 
de experimentación y creación artística como proceso y 
resultado de la investigación narrativa. Un modo propio 
(narrativo) de conocer.

El enfoque es una investigación narrativa de como el 
aprendizaje se produce en mí a través de mi entorno, cruces 
de diálogos de personas en mi vida cotidiana, el resultado 
poesías narrativas relacionadas a la fotografía, dibujo y 
bordado con pelo humano. Porque no sólo es contar sino 
cómo emocionar y transmitir.

El problema es el objeto de estudio. Poder ejecutar la 
acción, porque el pensamiento no es lo que pasa por 
nuestra conciencia, sino como vamos a interpretar las ideas 
como debe considerarse al expresar lo que sentimos y de lo 
que se piensa. En todo el mundo el arte se une y se conecta 
experimentando en lo real y lo imaginario.

Trayectos de ida y vuelta: Es una búsqueda experimental 
basada en la creación artística intermedia para el 
conocimiento y expresión personal.

Relacionar lo específico de investigación con su propia 
credibilidad y legitimidad, a través de la investigación 
narrativa creativa. Una perspectiva de ideas diversas desde 
la comprensión del propio ser desde la confluencia de 
experiencias vividas.

En cuanto al objeto de estudio es el mismo proceso es sí 
mismo. Es pertinente el trayecto del pasado, presente y, 
futuro en las creaciones artísticas. En este sentido.

 ¿Qué me lleva a contar lo que observo en otras personas 
y, en mi misma?, ¿qué me aportan otros a mi trabajo? 
¿Cómo transmitir a través de mis creaciones artísticas? 
¿Qué materiales incluir como técnica artística en el proceso 
artístico, que tenga relación con mis escritos y pensamientos, 
para elaborar el video arte?

Definir mi trabajo no ha sido fácil, me pregunto a mí misma: 

¿Qué proyecto quiero hacer? Me decido por la investigación 
narrativa haciéndome preguntas sobre ¿cómo hacer la 
investigación? ¿Qué quiero expresar? ¿Y de qué manera 
contar mis creaciones artísticas?

 Otro punto, que considero es: ¿Qué es lo que me apasiona? 
¿Qué herramientas voy a utilizar? y, ¿qué posibilidades 
tengo para ejecutarlo?

Hubo momentos de tormentas, dudas de no saber cómo 
reconducir lo que quería y, es que en la vida me he dedicado 
a muchas cosas diferentes, por lo tanto no siempre es viable, 
tiene que llegar el momento y, tienes que buscarlo. 

Decido crearme unos objetivos que escribo en mi diario.

. Me planteó indagar descubriendo en mí misma mis 
experiencias, fortalezas y debilidades, por qué descubrirme, 
lo que puedo hacer no es fácil, he necesitado ayuda, por lo 
tanto he partido de un scanner de mi misma.

La formación continua en un tránsito de buscar ideas, a veces 
provienen de otras áreas que no van en la misma línea, pero 
sin embargo, me aportan conocimientos que enriquecen 
mi trabajo en la la formación de las tic, la diversidad, las 
tradiciones populares, el bordado, el dibujo, la fotografía, 
que van creando mi caja de herramientas

 Busco reflexiones en el campo teórico y metodológico en mi 
misma o en otros, el arte de contar historias de experiencias 
compartidas. Y, no en una sola dirección me defino a mí 
misma, sino que estoy abierta a construir conocimiento con 
otros, porque me siento de diferentes maneras.

De esta forma, Trayectos de ida y vuelta, es una búsqueda 
experimental basada en la creación artística intermedia 
para el conocimiento y expresión personal. Pretendo dar 
un enfoque narrativo a lo que quiero contar, que está 
relacionado con el proceso artístico el tiempo, de ahora, 
el espacio, el otro y, mis pensamientos que giran a dar 
forma artística a unos resultados que transmito en la poesía 
narrativa.

Elijo el proceso artístico como investigación narrativa al 
ofrecer posibilidades para la comprensión e interpretación 
de mi entorno más próximo, una serie de poesías narrativas 
creativas para indagar sobre experiencias en diferentes 
contextos educativos, formas de aprendizajes y modos 
de representación. Así, con esta experiencia pretendo 
compartir formas de articulación de lenguajes para narrar 
mis experiencias.

Por ello, las razones, por las que considero pertinentes 
plantear la investigación derivan del propio proceso de 
investigación artística en cuanto:

Integrar nuevos conocimientos sobre procesos de creación 
autónoma y de experimentación artística.

Aportar con la experiencia de investigación artística avances 
en el ámbito del autoconocimiento y expresión personal.
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El pragmatismo dice que el conocimiento llega por la 
experiencia, no se trata de que me den datos y los lea, 
se trata de que yo haga el aprendizaje por la experiencia. 
Pienso que la poesía narrativa se puede experiencial 
haciendo y viviéndolo.

¿Las personas como aprendemos? ¿Por qué, nos dictan 
una serie de datos? No, de las personas se aprenden 
de su relación con ellas en las vivencias, es decir de las 
relaciones compartidas experiencias tanto vitales como en 
la experiencia acontecimiento de un momento.

Una forma que me gustaría incluir es ¿sabemos emocionar 
en la transmisión oral de nuestra comunicación? Son tareas 
ocupacionales que tengo al hacer la poesía narrativa.

Volvemos a la idea de la experiencia, el lector pasa a la 
experiencia de la poesía narrativa si se emociona convierte 
el dato en aprendizaje. La idea de experiencia es vital.

El problema es el objeto de estudio. Poder ejecutar la 
acción, porque el pensamiento no es lo que pasa por 
nuestra conciencia, sino como vamos a interpretar las ideas 
hermenéuticas sensibles, de manera que debe considerarse 
al expresar lo que sentimos y de lo que se piensa. 

Mis objetivos son:

Experimentar expresar en creaciones artísticas la influencia 
que tiene el entorno para expresar en mis escritos lo 
que siento de manera creativa relacionando lo visual, la 
fotografía, el dibujo, el video arte, integrando las historias 
de vida y lo cotidiano.

Diseñar procesos artísticos valorando esa relación del 
sujeto, cultura y, entorno en ese recorrido de ida y vuelta.

Llevar a cabo producciones que puedan intervenir sobre 
distintos entornos sociales y contextos culturales donde se 
desarrolla.

Propongo utilizar la escritura hilada relacionada al proceso 
artístico, empoderar las tradiciones culturales unidas 
al pensamiento. Obtener otra mirada de personas que 
se cruzan en mi camino que me lleguen a mí, unirlo a mi 
proceso artístico.

La diversidad de crear formas de expresarme entra en 
mi caja de herramientas. Entre ellas video arte, la poesía 
narrativa, relacionado al bordado con materiales textiles 
naturales como el cabello, la fotografía.

Mis pensamientos los encamino a la investigación auto 
narrativa no es literaria. Un referente es “Díez, L.M., seco. 
(2001).Nos define el relato: cómo la narración de un suceso, 
un argumento, una acción que encadene sucesos siempre 
buscando la existencia de su significación. Relación de tres 
elementos que voy a seguir en la narración que son:

Lo imaginario, la memoria y las palabras para dar veracidad 
al relato, por que busco la realidad una forma de ser, hacer, 
contar y conocer. Pensar que la imaginación no es otra cosa 

Intervenir sobre distintos entornos sociales y contextos 
culturales donde se desarrolla la producción artística.

Trayecto de ida y vuelta, está desarrollado a partir de 
experiencias vividas desde búsqueda de expresiones 
artísticas un autoconocimiento e hilo conductor de los 
caminos andados construyendo así, un recorrido. 

El proyecto es una investigación artística auto-narrativa 
y, que sin perder en absoluto esta cualificación que es 
artística, es también una investigación educativa, es decir 
que tiene objetivos para la mejora de la práctica educativa 
de la formación, porque está proponiendo una metodología 
educativa , lo está haciendo a través de un estudio de 
caso que es el propio personaje, luego tiene un fuerte 
componente auto etnográfico, es decir estoy estudiando 
un caso el propio, de cómo el aprendizaje se produce en 
mí misma a través de estas cosas sin que ninguna de estas 
posibilidades metodológicas de investigación se pierdan 
porque están ahí en la clase de investigación que estoy 
haciendo sin lugar a dudas que la mía es una investigación 
artística, ya que estoy descubriendo el método y todos sus 
resultados. Vamos a diferenciar entre impacto y aportación, 
mi trabajo es una aportación al ámbito social educativo y, 
artístico. El impacto se entiende cómo hasta dónde llega y a 
cuánta gente llega, que eso no lo sabemos, nosotros no nos 
medimos en volumen de gente que va acudir lo que estamos 
haciendo, pero sí de cuanto repercute. Es un ejemplo más 
de este tipo de trabajo investigación narrativa que hemos 
descrito en el apartado anterior y, ¿cómo va a llegar a las 
personas? Se enseña a otros a trabajar con ella, el impacto 
de trabajo es este llevar a congresos a compartir con otros, 
el que se publique,que se utilice en contextos educativos 
para que otros vean cómo funciona esta metodología, 
impacto que lo medimos en cantidades de personas a las 
que les llega en cómo es utilizado y lo rentable, porque es 
también útil esto es distinto a aportación única como ocurre 
en todas las investigaciones artísticas, un ejemplo  cada 
persona hace al suyo único.

El trabajo en sí tiene un resultado que es la propia 
práctica artística, ahora hay unas conclusiones que son 
los aprendizajes que voy sacando, aprendizajes que me 
he dado cuenta cuando voy analizando los resultados, voy 
tomando nota de ellos y estos son mis aprendizajes que 
voy adquiriendo. Esta es la prueba de que la investigación 
artística es muy particular que no se trabaja con datos de 
la investigación científica sino que trabaja con aprendizajes, 
nosotros no tenemos datos sino que trabajamos con 
aprendizajes.

El impacto está relacionado con lo mencionado 
anteriormente. ¿Cómo es la transferencia del conocimiento 
que se adquiere? 

Transmitiendo, que otras personas pasen por la misma 
experiencia artística, hacen el aprendizaje que está 
relacionado con la idea de experiencia del pragmatismo. 
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a los acontecimientos y la cuestión de crear la carga 
informativa de los casos en los que se ponen a prueba.

Metodología. 

En un principio abordaré un proceso de creación intermedia 
que forma parte del entramado de la elaboración del proceso 
que configura el método como investigación y experiencias 
que implica que a la vez , referentes conceptuales artísticos 
sociales formen parte de mis creaciones, personajes que 
por su hacer establezco un diálogo con mi yo interior ,le 
pongo voz en mis escritos transformando una realidad.
La producción artística es en sí misma es el método que 
desencadenan en los  resultados que analizo y dan respuesta 
a la problemática inicial o pregunta de investigación, 
considerando las relaciones de mi entorno  notablemente  en 
cuanto a presentar y articular de forma creativa el discurso, 
teniendo como finalidad la necesidad de abordar la narrativa 
como generadora de conocimiento a partir del entorno 
social donde se desarrolla. El método es interpretativo de 
sistematización compleja en el trayecto, de la investigación 
narrativa. Lo documentan teóricos Moreno-Montoro., & 
Tirado-de-la-Chica, A., & Martínez-Morales, M., Mar. (2017) 
El enfoque es inductivo, haciéndonos preguntas que pueda 
ir elaborando una narrativa y refinarla. El diálogo abierto y 
la observación no estructurada son ejemplos asociados con 
el enfoque cualitativo e ir tejiendo el discurso en el proceso 
creativo como dice: Hernández Sampieri, R., Fernández 
Collado., & Baptista Lucio. (2006).Qué puede ocurrir que los 
resultados estén incluidos en las conclusiones. El resultado 
es la propia producción artística.

Conclusiones.

El proyecto aborda un estudio empírico de conexiones 
que voy realizando de relaciones abordando un trabajo de 
experimentación y creación artística.

Un modo propio de conocer a través de las relaciones con 
personas que se cruzan en mi camino, de otros teóricos, en 
momentos de nuestro aprendizaje que suceden cuando el 
cuerpo y la mente han llegado a su límite en un esfuerzo 
de conseguir unos resultados de los que el problema, es el 
objeto de estudio. 

Porque el pensamiento no es lo que pasa por nuestra 
conciencia, sino como vamos a interpretar las ideas, como 
debe considerarse al expresar lo que sentimos y de lo que se 
piensa y, porque no es sólo contar sino transmitir. Relacionar 
lo específico de investigación con su propia credibilidad y 
legitimidad, a través de la investigación narrativa creativa. 
Un proceso que conecto en lo real, e imaginario.

Considerando la complejidad la poesía narrativa, la 
imaginación, la memoria, buscar palabras que le den un 
enfoque relacional y dialógico en los procesos creativos 
participativos, constantes desafíos para dar esencia a la 
construcción de nuevas formas de hacer encuentro el 
mismo proceso creativo se convierte en resultado trazando 

que la memoria fermentada. Una frase que se asemeja a 
mis recuerdos la forma de usar la imaginación. Dice así: “Se 
inscribe en las piedras, los sueños en el agua, las lápidas de 
la memoria equivalen a los líquidos del durmiente”.

Me inicio en un proceso que no he experimentado 
anteriormente. Cabe destacar como lo hacen los escritores 
le voy dando forma, busco un estilo propio en el proceso 
creativo, asimismo mi propósito es dar un giro a lo que 
cuento aun teniendo complejidad, porque de ahí se aprende 
a buscar ideas que se funden en palabras que son la esencia 
de lo que se escribe y, que van unidos a elementos como la 
imaginación y la memoria que es el almacenaje de todas las 
ideas que tendemos a ordenar.

Una frase que me hace reflexionar “Conócete a ti mismo 
conociéndote” Modificación de Sócrates. Por lo tanto 
“El pensamiento complejo se desarrolla a condición del 
autoconocimiento”. En cuanto al pensamiento, Morin, E., 
Pakman, M (1994).Nos dice así:

“Adorno. La totalidad es la no verdad y, es que en un 
principio implica el reconocimiento de un principio de 
incompleta y de incertidumbre. Relaciona por principio, el 
reconocimiento de los lazos entre las entidades que nuestro 
pensamiento debe necesariamente distinguir, pero no aislar 
entre sí”. 

Tenemos la ambición de ser creativos porque enriquece 
lo que queremos contar. Por lo tanto en mi proceso es 
importante destacar, el pensamiento constructivo a pesar 
de hacerme esquemas mentales y de entender la realidad, 
emociones y motivaciones que derivan a la solución y la 
consecución de metas.

Por lo tanto observar cómo la motivación pertinente y la 
positividad  me produce disfrutar del proceso creativo y, a 
continuar avanzando  experimentar a través de diferentes 
medios artísticos,indagar y hacer  un estudio empírico de 
mis  pensamientos hermenéuticos que se han iluminado 
de la percepción o reconstrucción del trayecto académico 
,relacionando las ideas en el pensamiento a partir de los 
estímulos o signos que he captado(sujeto, objeto),del 
mundo y de la vida adecuada positiva ,que facilitan la 
capacidad de relación con los demás de un modo efectivo 
y satisfactorio.

Asimismo, pienso que cuantas más dudas y preguntas 
me hago, menos juzgo mi comportamiento de correcto 
o incorrecto. En cuanto al diálogo en la comunicación, 
compartir experiencias, es un nexo que incluyo en mi 
imaginario y, no por eso mi pensamiento es reflejo de la 
realidad. Un guiño en torno a la poesía kristeva, J. (1978). 
La poesía, no sólo forma parte el receptor sino que hay que 
conocer y hacer, plantea la forma cognitiva y la emoción. En 
cuanto a la ciencia plantea que es una actividad mental. Por 
lo tanto opiniones dispares sobre todo intento inadecuado e 
impotente frente al discurso emocional. La ciencia comparte 
que el arte, es emotivo. Asimismo los sentimientos y la 
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a lo largo de la investigación como forma de conocimiento y 
de expresión personal.

En mi caja de herramientas, reflexiones en el campo teóricas 
y metodológicas de mi misma y, de otros y, el arte de contar 
historias experiencias compartidas.

Y, no en una sola dirección me defino a mí misma, sino estoy 
abierta a construir conocimiento con otros, por qué me 
siento de muchas y, diferentes maneras.

El resultado es hacer unas poesías narrativas, tejiendo las 
emociones ocultas. Creaciones que uso la fragilidad del 
sentimiento provocando una aproximación de lo que vemos 
y, sentimos entre la obviedad de la escritura hilada  el dibujo, 
la fotografía, el video arte.
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HILOS QUE TEJEN LO DESCONOCIDO

El pensamiento viaja 
En busca de ideas con un propósito,
Quiere ser un librepensador.

Liberado de estar encadenado
Al fuego de su alma.
Escoge el trayecto más largo.
Apretado en el asiento 
Del autobús, Bajadas y subidas
Desconocido/as y, les cede el asiento.

Oye un crujido mientras
Otros se dan un homenaje
Observa que le vienen
Sensaciones placenteras.

Una llegada emociones encontradas,
Un pueblo que lo separa una muralla. 
A pasos ligeros de encontrar 
El conocimiento una caída 
No preavisa.

Alza su mirada, un aire fresco
al derredor Tejen hilos
Colmados de gloria 
Acompañados subieron
La cuesta pendiente,
Entre suspiros ardientes.

La luna las acompañaba
Anaranjada muy fluorescente.
En el descanso del tranco
Alumbrados de la luz de la luna, 
Operaciones salieron 
De las acciones que brotaron 
De sus experimentaciones y
Acciones que el pensamiento
Encaminó.
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Postais Ilustrados de Guimarães. Pensar, fazer, experimentar paisagem.

Ricardo Nogueira Martins 

Laboratório da Paisagem, Guimarães

RESUMO

Os Postais Ilustrados de Guimarães é uma ação pedagógica em matéria de 
estudos da paisagem operado pelo Laboratório da Paisagem.

Esta ação incentiva o envolvimento infantil na paisagem e a sua participação 
no futuro urbano de Guimarães, utilizando os postais como meio de expressão, 
incentivado por várias iniciativas internacionais que melhoram a participação 
dos jovens no desenvolvimento local. Além disso, visa cumprir o artigo sexto da 
Convenção Europeia da Paisagem, em termos de operar ações relacionadas ao 
papel da paisagem na educação. As visões infantis recolhidas sobre a paisagem 
fornecem evidências de mudanças urbanas ativas, uma ferramenta prática para a 

criação de cidades melhores e de novas interações sociais.

Palavras-Chave: Educação cultural; educação patrimonial; educação ambiental

ABSTRACT

Illustrated postcards of Guimarães is a pedagogical action in landscape studies 
operated by the Landscape Laboratory.

This action encourages child engagement in landscape and participation of 
the urban future of Guimarães, using postcards as a means of expression, 
encouraged by several international initiatives that improve youth participation 
in local development. As well, it aims towards fulfilling the sixth article of the 
European Landscape Convention, in terms of promoting actions related to the 
role of landscape in education. The collected visions about landscape provided 
evidence for active urban change, a practical tool for the creation of better cities, 
and new social interactions.

Keywords: Cultural education; heritage education; environmental education 
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Vários são os desafios sociais e ambientais enfrentados 
pelas cidades, em particular aqueles relacionados com 
o propósito de maximizar o potencial de capital humano 
jovem disponível nas cidades. Na defesa de que a melhor 
forma de ter uma boa ideia é ter várias ideias, a actividade 
‘Postais Ilustrados de Guimarães’ congrega a mobilização de 
pensamentos infantis reflectidos manualmente em postais 
que trabalham acerca da paisagem urbana que vivem. Esta 
ferramenta de participação em paisagem contando já com 
duas centenas de contribuições. Recentemente, a atividade 
em retrato foi eleita “World Inspiring Case”, distinguindo 
Guimarães pela participação em paisagem urbana, entre 
uma centena de submissões. A atividade faz ainda parte 
da publicação internacional µThe City at Eye level for Kids§, 
editada pela STIPO e financiada pela Bernard van Leer 
Foundation. O livro referido contém 65 estudos científicos e 
programas urbanos de poder local, bem como contribuições 
e estudos de caso de 30 países diferentes, de todo o mundo, 
com experiências e ideias práticas sobre como melhorar as 
cidades para as crianças. Refira-se que esta é a única boa 
prática portuguesa considerada, registando-se apenas duas 
na Península Ibérica.

O apelo à participação coletiva na paisagem segundo a 
Convenção Europeia da Paisagem deve fazer-se, pois, 
cumprindo a salvaguarda da característica social da 
paisagem, que é, por sua vez, uma das instâncias do 
significado de paisagem: a paisagem tal como é apreendida 
pelas populações.

Como forma de compreensão do carácter mutável da 
paisagem desafia-se os jovens para a experimentação com 
os postais turísticos vigentes estimulando o pensamento em 
torno dos sentidos espaciais da cidade de Guimarães.

A participação na paisagem pode, com certeza, ir além 
revestindo-se em componentes mais criativas, exaltando 
reflexões sobre o território. Através dos postais e da sua 
ilustração, é possível retirar ilações de propostas, críticas 
à gestão urbana, idealizações futurísticas e por 
sua vez reafirmar a componente identitária da 
paisagem que se opera obrigatoriamente com o 
envolvimento da comunidade.

Permitir que as cidades criem novas interacções 
urbanas admite enfrentar mais constrangimentos 
com menos meios, aumentar a capacidade de 
ação, colaborar e ouvir a juventude urbana para 
identificar melhor a inovação patente e passível de 
aplicação em assuntos de paisagem.

O cartão-postal/postal, instrumento e mediador 
desta atividade, surgido na transição do século XIX 
para o século XX foi de facto uma inovação cultural 
já que permitia comunicar um mundo acessível e 
portátil: por um lado, porque proporcionava um 
imaginário coletivo do território e da paisagem, 

e por outro, por regularmente marcar a representação de 
lugares e paisagem (Bandeira, 2011).[1]

A paisagem não limitada àquilo que se experimenta 
subjetivamente, mas também àquilo que organiza a 
experiência, permite o reconhecimento da importância de 
envolver as crianças no processo de avaliação do ambiente, 
espaços e lugares que os circundam e na definição de como 
seus bairros ou cidades podem ser melhorados na realização 
de soluções inclusivas, e participativas na cidade: os jovens 
e as crianças “tomadores de decisão” constroem cidades 
mais interactivas socialmente, porque não há limites à sua 
imaginação.

“A sabedoria última da imagem é dizer: ‘isto é uma 
superfície’. Agora pense. Ou melhor, sinta, intua. O que está 
além disso? Como deve ser a realidade? Se parece com esta 
imagem?” [2] 

Por esta razão, os postais são os instrumentos utilizados para 
compreender a paisagem e experimentar novas geografias 
ilustradas no postal. O que daí advém, pela mão das 
crianças, serão “(…) devires minoritários que não aspiram 
imitar nada, modelar (…) mas interromper o que está dado 
e propiciar novos inícios” [3]. Rascunhando os postais o 
material produzido será a expressão do olhar das crianças 
na paisagem urbana, ao proporem novas perspectivas, usos 
e ocupações, elaborando novos sentidos espaciais e em 
última análise sugerindo a existência de uma outra cidade. 

Com uma duração total aproximada de 120 minutos a 
actividade é estruturada em quatro momentos intercalados 
(teóricos e práticos) divididos da seguinte forma:

[1]  Trabalhos similares em torno dos postais e dos 
pensamentos e  práticas possíveis, patentes em trabalhos 
de Ivânia Marques (2014) ou de Wenceslao Oliveira 
Jr (2009), incentivaram igualmente  o desenho desta 
atividade.
[2]  Sontag, 2004, p.4.
[3]  Kohan, 2007, p.97.

Figura 1. Legenda: ‘Praça do Toural com nevão. Circulado 
em 1902 (Postais Antigos da Cidade de Guimarães, 2013)
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08 O primeiro momento tem como intenção aludir à discussão 
com o grupo de participantes sobre três conceitos 
estruturantes para a ciência geográfica: o conceito de espaço, 
de lugar e de paisagem. Nesta análise inclui-se uma questão 
de escala territorial bem como a percepção cognitiva daí 
interveniente no que diz respeito, acerca da representação 
de paisagem que o cartão-postal promove realizando-se 
discussões em torno das seguintes inquietações: “O que é 
um postal, o que representa, o que é a paisagem, como se 
lê a paisagem”.

Igualmente, este momento permite pensar o carácter 
mutável da paisagem. Se a paisagem muda ao longo do 
tempo, ela pode também ser lida por via das representações 
existentes nos cartões postais já que o postal ajuda a 
conhecer a cidade de Guimarães, revelando a dinâmica 
urbanística, o património material e algumas celebrações do 
património imaterial, hábitos sociais ou mesmo o “registo” 

público e privadas (materiais de construção, técnicas, 
disposições de mobiliário urbano) formas de habitação, 
entre outras temáticas afetas.

Finalizada esta abordagem e a construção ordenada da 
evolução da Praça do Toural é iniciado o mote para o quarto 
momento.

No quarto momento por via de cópias A4 dos postais 
oficialmente vigentes em Guimarães, convida-se os grupos 
de participantes para a experimentação através dos mais 
diversos materiais, recortes, lápis de cera, marcadores, 
papel vegetal são alguns os materiais de trabalho utilizados 

Figura 2. Legenda: Ordenação cronológica dos postais 
(Laboratório da Paisagem, 2016)

de acontecimentos inéditos, como um grande nevão que 
ocorrera em 1901 (figura 1). 

O segundo momento versa sobre a ordenação, e a 
compreensão cronológica de um espaço particular e central 
da cidade. Dividido em grupos, os participantes devem 
ordenar desde os finais do século XIX até à actualidade 
oitos postais da mais emblemática praça de Guimarães, a 
praça do Toural, importante elemento na morfologia urbana 
de Guimarães, (figura 2). Um exercício no qual os jovens 
exploram o peso do passar do tempo, nas repercussões do 
crescimento e morfologia urbana. 

O terceiro momento diz respeito à apresentação da 
ordenação correta e explicação cronológica dos postais, 
sendo particularizada o aprofundamento da evolução 
urbana da Praça do Toural sensivelmente desde o século 
XVIII até ao século XXI. Na ordenação dos postais, é 
explorada a paisagem urbana de Guimarães, no qual em 
grupo, compreende-se a diversidade da praça, explora-se 
as transformações ocorridas, as configurações de espaço 

para idealizarem a cidade de amanhã respondendo em 
grupo ou individualmente, às seguintes questões: o que 
propõens e/ou desejas para a cidade de Guimarães? 

Os fundamentos, ilustrados no postal, não serão indiferentes 
à avaliação que fazem da situação urbana, às leituras de 
paisagem que realizam e à proposta de acções, e à expressão 
de valores individuais e de defesa de interesses articulares, 
de ação política, em máxima: as crianças são atores políticos, 
ainda que as competências políticas das crianças se façam 
prioritariamente nas interacções entre pares, e no espaço 
comum que partilham fora do olhar adulto.

Sob um ponto de vista da participação infantil, existe 
hoje “um crescente reconhecimento da importância do 
envolvimento das crianças quanto à avaliação do ambiente 
envolvente e na definição de como os seus bairros ou 
cidades podem ser melhorados” [1].

As multiplicações da paisagem urbana de Guimarães como 
lugar de comunicação revelam pistas sobre como atentas 
às dinâmicas e ânsias de futuro, as crianças fornecem um 
testemunho da apropriação do espaço e paisagens urbanas.

1 Bartlett, 2002, p.3.

Figura 3. Legenda: Ilustração dos postais (Laboratório da 
Paisagem, 2016)
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O direito à voz e à prática ocorre na expressão sobre os 
postais, no qual a sua participação se torna não apenas 
um objectivo em si mesmo, mas também um instrumento 
prático para a criação de melhores cidades.

Estas formas de colaboração entre as populações e a 
administração da cidade propõem a resolução de desafios 
com abordagens inclusivas o que possibilita: i) Reinventar 
soluções para desafios comuns; ii) cumprir novos modelos 
de participação e iii) criar valor acrescentado no espaço 
urbano.

A atividade pretende reduzir a exclusão dos jovens na 
construção da paisagem urbana empoderando novas 
formas de participação democrática para uma vida urbana 
sustentável, ao mesmo tempo que promove uma sociedade 
mais coesa. Muitas das propostas feitas pelas crianças 
refletem problemas ambientais e urbanos e renovadas 
formas de utilização do espaço público. Para além deste tipo 
de processo de escuta para a transformação sustentável 
da cidade, a cidade está diretamente a conversar com as 
crianças, encorajando-as a participar mais ativamente 
na produção de uma paisagem urbana colaborativa. 
Mais ou menos pragmáticas, as crianças reconhecem 
as suas próprias ideias e visões de cidade, multiplicando 
pensamentos entre pares, formando diálogos cruzados, 
com o fim último de exporem graficamente a sua visão.
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Motivación en educación artística. Tiempo y variables

 Inés López Manrique 

Universidad de Oviedo

RESUMEN

La motivación es un factor fundamental para todo tipo de actividades, destacando 
en ella el papel de las emociones. La motivación está presente, tanto en la práctica 
artística como en el contexto educativo, clasificándose como extrínseca o intrínseca. 
Revisando autores fundamentales sobre motivación dirigida a estudiantes de 
educación artística, se encontraron variables como el tiempo, los recursos, la pasión y 
el ambiente. Otras estrategias consisten en valorar: la importancia de las emociones, 
los espacios, la experimentación, el reconocimiento del trabajo realizado, el refuerzo 
del sentimiento de valor y las habilidades creativas, las ideas, la introducción de 
nuevas herramientas, objetos inesperados y personas inesperadas. También se 
defiende la importancia del trabajo en equipo, salir de la zona de confort, visitar 
estudios de artistas o invitar a artistas a participar en clases. Se presta atención a los 
ritmos de cada alumno, algunos más rápidos, otros más tranquilos, dando el tiempo 
necesario según el ritmo de cada alumno. Hoy en día, el aumento de la digitalización 

también afecta a la motivación en la Educación Artística.

Palabras clave: educación artística, motivación, tiempo, variables educativas, 

recursos pedagógicos. 

RESUMEN

Motivation is a fundamental factor for all kinds of activities, highlighting in it the role 
of emotions. Motivation is present, both in artistic practice and in the educational 
context, classifying as extrinsic or intrinsic. Reviewing fundamental authors on 
motivation directed to arts education students, variables such as time, resources, 
passion and the environment were found. Other strategies consist of evaluating: the 
importance of emotions, spaces, experimentation, recognition of the work done, 
reinforcement of the feeling of value and creative abilities, ideas, the introduction of 
new tools, unexpected objects and unexpected people. The importance of teamwork, 
getting out of the comfort zone, visiting artist studios or inviting artists to participate 
in classes is also defended. Attention is paid to the rhythms of each student, some 
faster, others calmer, giving them the necessary time according to the rhythm of each 

student. Today the increase in digitization also affects motivation in Art Education.

Keywords: artistic education, motivation, time, educational variables, pedagogical 

resources. 
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1. Motivación en educación artística

El término motivación se utiliza constantemente en los 
diferentes ámbitos de la sociedad actual. En particular en 
el contexto educativo, se incide en que tanto el profesorado 
como el alumnado deben estar motivados, para así facilitar 
las mejores sinergias. La cuestión de la motivación en la 
enseñanza de las artes también suscita un creciente interés. 
Recientemente ha sido abordada por los especialistas de 
distintos ámbitos artísticos, bien de la danza (Amado, Leo, 
Sánchez, Sánchez y García, 2011; Carraca, 2020; García-
Dantas, Caracuel-Tubío y Peñaloza-Gómez, 2013; Fuentes, 
2007; Imbernón, 2020; Nieto, Chinchilla y Castillo, 2020), 
la música (Bisquerra, 2013; Carraça,2020; Martínez, 2018; 
Tripiana, 2018 ) o en las artes plásticas y visuales (Alsina, 
Mallol y Alsina, 2020; López, San Pedro, González, 2014; 
Molina, 2016)

En los diferentes contextos de la enseñanza, tal y como 
indican las leyes educativas y dictan las corrientes 
pedagógicas del momento, una forma de mejorar la 
motivación es introduciendo nuevas tecnologías y nuevas 
metodologías innovadoras. Respecto a las últimas es 
importante destacar, que en algunos casos estas “nuevas 
estrategias y metodologías” están integradas en las rutinas 
de las aulas desde hace décadas, como ocurre con el Trabajo 
por proyectos. 

En particular, en el ámbito de las artes plásticas y visuales, 
algunas de las formas de trabajo que tradicionalmente 
eran las propias del área, ahora son etiquetadas como 
metodologías innovadoras. Así ocurre con la utilización de 
Design thinking o resolución de problemas, Visual thinking 
o dibujo de las ideas y procesos, desarrollo de contenidos 
a través de talleres, propuestas de trabajo mediante 
proyectos, etc.

Pero, al margen de metodologías y corrientes educativas, 
nos preguntamos ¿es la motivación la misma en todas las 
situaciones educativas? ¿qué mueve 
a las personas de diferentes épocas y 
entornos a expresarse plásticamente?, 
¿que esperan conseguir con esta 
actividad? ¿qué les motiva en el 
aprendizaje de las artes plásticas y 
visuales?

Los estudios que han abordado el tema 
de la motivación, la vinculan siempre 
al autoconcepto (González y Tourón, 
1992) y las emociones (Damasio,1999) 
e insisten en que las emociones tienen 
el poder de motivarnos. A su vez las 
artes facilitan emociones de carácter 
positivo (Calderón, Gustems-Carnicer, 
Martín-Piñol, Fuentes-Moreno y 
Portela-Fontán, 2020), aunque esta 
vinculación será diferente según 

la modalidad de arte, el género, la edad y la formación o 
experiencia de las personas.

Según la clasificación habitual de motivación en el contexto 
educativo, existe una motivación extrínseca y otra intrínseca. 
La primera tiene relación con la obtención de resultados 
externos y la segunda no supone ganancias externas para 
el individuo. Por lo tanto en la práctica de las actividades 
artísticas y en la educación artística podríamos considerar la 
motivación de dos tipos. En el primer caso, de la motivación 
extrínseca, se espera la obtención de algo externo como 
podría ser resolver una tarea pedida por el profesorado al 
alumnado.También se hablaría de motivación extrínseca 
cuando se esperan “recompensas” externas a la persona, 
como alcanzar una calificación en la asignatura, conseguir 
una compensación económica a través de un concurso 
artístico o un trabajo, recibir reconocimiento social a través 
de las actividades artísticas, etc. 

Respecto a la motivación intrínseca, en ella no habría 
recompensa externa, sino los aspectos internos que son 
los que suponen el motor y satisfacción de la situación. En 
el caso de las artes plásticas y visuales como motivaciones 
internas se pueden considerar: canalización de la expresión 
y creatividad, realización de un ejercicio de libertad 
personal, que contengan fines terapéutico, potenciación y 
refinamiento de la técnica artística, mejora de la socialización 
con los compañeros y compañeras de  clase, interés por la 
ampliación de los conocimientos artísticos y su aprendizaje, 
etc.

Pero, es importante tener en cuenta que dentro de una 
misma persona, según el momento vital en que se encuentre 
unas tendrán más peso que otras e irán variando, sin haber 
necesariamente un equilibrio entre las motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas.

Es ahí cuando la motivación se convierte en un verdadero 
reto para el alumnado y el profesorado.

Figura 1. Diagrama sobre posibles motivaciones en el aprendizaje de las 
artes plásticas y visuales. Imagen: elaboración propia.
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2. Variables y motivación en el aprendizaje de las artes 
plásticas y visuales

En el caso de los estudios profesionales de enseñanzas 
artísticas parece que el factor motivacional principal es el 
interés y apego a la materia (Martín y Martínez, 2002). Pero 
esto no impide que intervengan también otros aspectos 
relativos a la motivación en la educación artística. 

Las variables que median en los procesos de creación y 
enseñanza-aprendizaje de las artes plásticas, son diversas y 
en algunos casos escurridizas.

Los diferentes niveles educativos y edades son muy variados. 
La edad es una de ellas, que siempre estará presente. Aunque 
esa edad y la maduración no se encuentren necesariamente 
relacionadas. Los expertos emiten recomendaciones en 
torno a grupos concretos de edades.

Morales (2001), Pavlou (2006) y Lekue (2010), en estudios 
sobre motivación en niños, preadolescentes y adolescentes, 
determinaron que la motivación disminuye con el aumento 
de la edad, siendo más elevada en las niñas que en los niños. 
Parece ser que la crisis del dibujo de la preadolescencia 
se refleja en este tipo de investigaciones, ya que la baja 
autoevaluación respecto a la materia aumentaría con los 
años. 

En conclusión, tanto género como edad se pueden convertir 
en factores muy determinantes de la motivación hacia las 
materias del ámbito de la educación visual y plástica.

Por otra parte, para Marco (1992,1997), en los 
preadolescentes y adolescentes el grupo social será clave, 
así como aquellos materiales y técnicas artísticas que se 
utilicen. Esta autora subraya además la importancia de un 
buen clima de atención y escucha por parte del docente y 
el resto del alumnado. Porque para el individuo, sentirse 
escuchado por los integrantes del grupo y recibir un 

feedback sobre su obra por 
medio de comentarios será de 
gran valía. 

Sin duda, para esto se precisa 
de espacio y tiempo. Pasando 
a ser este momento de diálogo 
y escucha otro “proceso dentro 
del proceso”, que finalmente 
se convierte en estímulo 
para la persona. De esta 
manera se podrá reforzar la 
sensación de autocapacitación 
del estudiante, sobre todo a 
partir de la adolescencia. Por 
lo que se sugiere momentos 
en las sesiones de trabajo 

destinados a la conversación y escucha, donde se produzca 
un intercambio respetuoso de opiniones, que favorezca la 
percepción de competencia en las tareas.

También, en esta franja de edad, un factor motivante será el 
encontrar la figura de un profesor o profesora con un amplio 
número de recursos y conocimientos. De igual manera, y ya 
en adultos jóvenes, disfrutar con las tareas y obtener una 
buena calificación académica influirá en la motivación de los 
estudiantes de las asignaturas del ámbito de la educación 
artística (López, San Pedro y González, 2014).

Pero, en ocasiones, el trepidante ritmo de vida y el exceso 
de tareas no permiten detenerse con suficiente cuidado 
en crear esos momentos de atención y escucha, que 
debidamente guiados pueden reconfortar y motivar tanto. 
Como si la vida fuera un balancín en el que hacer equilibrios, 
introducir momentos de pausa y revisión es motivador. E 
igualmente, crear pequeñas sorpresas y giros inesperados 
de la programación temporal, ayudarán a centrar de nuevo 
la atención.

Por otra parte, González y Maeso (2005) destacaron algunas 
directrices para favorecer la motivación en el ámbito de las 
personas mayores. Resaltando la introducción de cambios 
que supongan sorpresa o “el salir de la zona de confort” 
como una de ellas. Pero de nuevo insisten en lo beneficioso 
de la comunicación horizontal y el refuerzo positivo. Por lo 
tanto, hay cuestiones, como la escucha y la empatía, que 
conectan al individuo con la educación artística más allá de 
los niveles educativos, géneros y edades.

Así mismo, para las personas, los espacios son importantes 
impulsadores de la motivación, la creatividad e inspiración 
(Marco,1997; Esquinas y Sánchez, 2011; Nuere, 2011; 
López, 2019; Montiel, Mayoral, Navarro, Maiques y Marco, 
2020). Los cuales, pueden favorecer a la organización de las 
materias e influir en la relación de los integrantes del grupo. 
Los ambientes educativos deberían ser lugares cuidados, 
diseñados según pautas ergonómicas, que incluyan una 
adecuada: iluminación, dimensiones, sonido, materiales, 

Figura 2. Diferentes motivaciones y su peso en una persona. 
Imagen: elaboración propia.
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temperatura, color, etc. Al describirlo como “adecuado” 
nos referimos también a su versatilidad, ya que han de 
permitir el trabajo en función de diferentes actividades, 
zonas, dinámicas, y con ello también de diferentes tiempos. 
Afortunadamente, las tareas en educación artística son 
muy variadas, lo cual se hace especialmente evidente al 
desarrollar trabajos con técnicas que incluyan proyectar, 
diferentes fases, pruebas, necesidades técnicas de secado-
fijado, repeticiones, etc. Es decir, donde de nuevo el factor 
tiempo y su previsión son importantes.

Es indudable que nos adentramos en una nueva era donde 
la tecnologización será constante. También la tecnología 
es un elemento que se propone para motivar al alumnado 
de las materias artísticas, siendo la realidad aumentada 
y la programación herramientas didácticas poderosas 
(Avilés, Mirete y Maquilón, 2020; Regis, 2020; Sáez-López y 
Sevillano-García,2017).

3. El tiempo y la personalidad como variables

Como se señalaba al inicio de la disertación, el profesorado 
del área además de las propuestas de trabajo con nuevas 
metodologías de enseñanza y el uso de herramientas 
tecnológicas, cuenta con sencillas pero grandes estrategias 
metodológicas. Algunas de ellas facilitan el desarrollo 
pedagógico y la motivación en las aulas. En la medida de lo 
posible los y las docentes las hemos intentado incorporar 
en nuestras clases, algunas de ellas son: incorporar 
referentes motivadores, utilizar elementos que sirvan como 
detonantes de las acciones, acercamiento a la obra de arte 
o contar con ella presencialmente en el aula, 
trabajo grupal,  revisión de libros y documentos 
gráficos con el grupo, acudir a lugares externos 
para la realización de las actividades, incluir 
visitas a museos y galerías, audición musical, 
inclusión de visitas de personas externas ligadas 
al arte o a los proyectos que se trabajan, realizar  
lecturas evocadoras,  visionar películas y vídeos, 
provocar  tormentas de ideas y preguntas al aire, 
intervenir el aula, o propuestas con un objeto o 
una actividad fuera de contexto, etc.

Sin duda, son muchas las posibilidades y 
recursos con los que contamos en la educación 
artística. La naturaleza de la materia permite 

su integración en la práctica habitual de las clases y con 
ello facilita el desarrollo de las capacidades e influir en las 
motivaciones (intrínsecas y extrínsecas) del alumnado.

Para el incremento y trabajo de la motivación será 
necesario establecer una determinada duración o tiempo 
de las actividades y procesos, que faciliten transcurrir 
de una intensidad a otra y que serán diferentes según las 
circunstancias.

El tiempo, comprendido de una forma amplia, es un 
elemento inherente a todos los procesos artísticos y 
aprendizajes, así como un actor protagonista en la evolución 
madurativa (Han, 2005). Esto lleva a pensar que las 
coordenadas espacio-tiempo están presentes en cualquier 
proceso. Desde el ámbito de las Ciencias Sociales, Trepat 
y Comes (1998) comentan que el tiempo sí se puede vivir, 
pero no se puede representar. Este segundo aspecto varía 
en el arte, ya que tiene esa capacidad de plasmación de lo 
objetivo-subjetivo, tangible-intangible que le confiere su 
infinitud.

Quizás el reflexionar con el alumnado sobre estas cuestiones 
sirva para conocer su comportamiento ante las ideas de 
tiempo y temporalidad. 

Se comentaba anteriormente que jugar con los espacios 
puede ser una fuente de motivación y consideramos 
que participar de la variable tiempo también es una 
estrategia para potenciarla. En este sentido, cada persona 
es en sí misma un sistema que tiene su propia velocidad y 
tiempo, los cuales estarán marcados por su personalidad 
y circunstancias. Sin duda habrá quienes prefieran realizar 

Figura 3. Diferentes estrategias metodológicas 
utilizadas para motivar: visita de un artista 

al aula, trabajo con materiales nuevos, 
utilización de nuevas tecnologías en trabajo 
grupal y propuestas fotográficas basadas en 

artistas reconocidos (proyecto del alumno 
Marco Mas). Imagen: elaboración propia.
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tareas con calma, con reflexión, en lejanía respecto al 
mundo de las pantallas y de la inmediatez que nos rodea. 
Mientras que otros individuos necesitarán una aceleración, 
un ritmo más rápido de trabajo sin dilaciones.

Puede hacerse partícipe al alumnado de la idea que sugiere 
Han (2005) sobre lo erróneo de creer que la aceleración del 
tiempo supondrá aceleración de las opciones y obtención de 
la plenitud. Sin necesariamente decantarse por la tendencia 
slow, en las artes plásticas y visuales la teoría del fluir según 
cada ser, su propia individualidad y circunstancias encajaría 
mejor en un aula donde se presentan variedad de personas 
y personalidades.

Por lo que una estrategia fundamental para cualquier 
docente será, siempre que sea posible, el trabajo con un 
grupo pequeño que permita conocer bien las características 
psicológicas, necesidades, motivaciones, fortalezas y 
debilidades de cada uno de los alumnos y alumnas. Su 
diversidad nos obliga a tener en cuenta que lo temporal en 
cada uno será diferente, convirtiéndose en otra herramienta 
más para motivarles. Aunque también se encontrarán casos 
en que las personas tendrán una motivación interna muy 
marcada y no necesitarán tanto ese empuje o estrategia del 
profesorado. Pero sin duda, el carácter de la persona juega 
un papel importante aquí. La Marca (2007, p.122) define 
la personalidad como “una serie de cualidades psíquicas 
heredadas y adquiridas; una síntesis de las actividades 
internas del ser humano y de su experiencia exterior que se 
constituye sobre la base temperamental y del carácter. La 
personalidad es el resultado de factores temperamentales y 
caracteriológicos que durante el desarrollo de la persona y 
bajo la acción del ambiente exterior configuran al individuo, 
sobre todo en lo psíquico”

A su vez, Quintana (1995) describió el carácter psicológico 
como la forma que tiene el individuo de participar en el 
mundo según la utilización de sus facultades. Abarcando 
esto lo que define su existencia y le diferencia de los demás, 
es decir su sentir, obrar, objetivos, valoraciones, decisiones 
y juicios.

Lo cierto es que las clasificaciones básicas nos dicen que 
una persona con un carácter flemático podrá desarrollar las 
tareas de una forma más calmada que una sanguínea o una 
colérica. 

Quizás haya personas con una psicología natural que 
no necesiten de estudios y teorías psicológicas, pero las 
clasificaciones de la personalidad y temperamentos del 
ser humano pueden ser útiles para aquel no versado en 
esa materia y programar acciones y tiempos según esas 
variables.

Conclusiones

El tiempo es un factor a tener en cuenta en las artes plásticas 
y visuales y su docencia, por lo que destinar atención a esta 

cuestión e incluirla como variable motivacional, puede ser 
beneficioso. Dentro de estructuras ordenadas también hay 
disincronías positivas en algunas personas. 

Para concluir, señalar que el cuidado de la motivación en 
la práctica docente produce resultados positivos en los y 
las estudiantes, lo cual revierte también positivamente 
el profesorado. En este sentido, Torrés y Juanola (1998) 
al repasar las estrategias para la motivación en niños 
comentan que el papel de los docentes puede llegar a ser el 
de un mago con trucos de todo tipo, donde la satisfacción 
de enseñar es la mejor de las motivaciones. Se destaca 
a continuación una síntesis de las propuestas de Eisner 
(2004) para motivar al profesorado. De nuevo se sugiere 
el cuidado del entorno en que se van a desarrollar las 
actividades artísticas, la ubicación de los estudiantes, los 
materiales y la interacción de los estudiantes. También el 
mantener una actitud de observación, así como una postura 
crítica ante las propias acciones educativas parece ser una 
buena estrategia. Finalmente, impulsar la pasión del propio 
docente como el mejor motor para crear esa energía de 
ilusión, interés y amor por la educación artística.
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Tempo Digital: Quando a escola invade o smartphone 

Maria Luísa Luís Duarte

Escola Portuguesa de Moçambique - CELP

RESUMO

Este artigo deriva da investigação de mestrado em que se procura compreender 
que usos os adolescentes desta geração, conhecida como millennials (ou nativos 
digitais), estão a dar aos seus smartphones num dado contexto escolar português. 
Tendo em conta que os nossos jovens (e também os adultos) passam grande parte 
do seu tempo “agarrados” aos pequenos dispositivos eletrónicos, a presente 
investigação olha para este problema como uma oportunidade de, mediante um uso 
didático, produzir conteúdos artísticos. Ao mesmo tempo, ajuda os jovens alunos 
“produtores/consumidores” a reconhecerem-se na produção de subjetividade 
inerente a determinadas propostas de trabalho realizadas no âmbito da disciplina de 
História da Cultura e das Artes.

Partindo dos conceitos inerentes às disciplinas de Educação Artística e da seleção e 
estudo de uma obra de arte, e tendo como objeto de estudo a autorepresentação, o 
aluno (re)cria (a obra por si selecionada) através do uso do smartphone, mobilizando 
competências transversais (técnicas, estéticas e metodológicas) num processo que 
se quer criativo.

No processo criativo estão contemplados vários aspetos que podem, e devem, ser 
aprofundados, nomeadamente a questão do tempo. O tempo em que vivemos é um 
tempo inesperado! Tempo de reclusão, de distanciamento, de confinamento!

Procura-se indagar se o atual contexto de confinamento pode constituir uma 
oportunidade de refletir sobre o uso didático do smartphone para produzir conteúdos 

artísticos mantendo os princípios de igualdade e equidade. 

Palavras-chave: Prossumidor, Adolescência(s), Tempo, Tecnologias, Didática
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RESUMO

This article derives from the master’s research in which it seeks to understand what 
uses the teenagers of this generation, known as millennials (or digital natives), are 
giving to their smartphones in a given Portuguese school context. Bearing in mind 
that our young people (as well as adults) spend a large part of their time “clinging” 
to small electronic devices, the present investigation looks at this problem as an 
opportunity to produce artistic content through a didactic use. At the same time, 
it helps young “producer / consumer” students to recognize themselves in the 
production of subjectivity inherent in certain work proposals carried out within 
the scope of the History of Culture and Arts. Starting from the concepts inherent 
to the disciplines of Artistic Education and the selection and study of a work of 
art, and having self-representation as the object of study, the student (re) creates 
(the work selected by himself) through the use of the smartphone, mobilizing 
skills transversal (technical, aesthetic and methodological) in a process that 
wants to be creative. In the creative process several aspects are contemplated 
that can, and should, be deepened, namely the question of time. The time we 
live in is an unexpected time! Time of seclusion, distance, confinement! We seek 
to ask whether the current context of confinement can provide an opportunity 
to reflect on the didactic use of the smartphone to produce artistic content while 
maintaining the principles of equality and equity. 

Palavras-chave: Prosecutor, Adolescence (s), Time, Technologies, Didactics.
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INTRODUÇÃO

Esta reflexão pareceu-nos tanto mais atual e significativa 
quanto maior é a consciência de que a educação artística 
parece estar a atravessar um conjunto de paradoxos naquilo 
que dantes constituía o seu ADN didático-pedagógico: a sua 
essencialidade plástica. Atualmente, a pandemia COVID-19 
tem vindo a colocar à Humanidade, num curto espaço de 
tempo, grandes desafios pessoais e, sobretudo coletivos. 
De um momento para o outro, vimo-nos confrontados com 
a necessidade de reorganizar a nossa vida e reinventar 
rotinas. O sistema educativo não foge a esta realidade e as 
escolas têm de se reorganizar para continuar a levar a cabo 
a sua missão pedagógica e didática.

1. Enquadramento teórico 

A literatura aponta em primeiro lugar para a necessidade de 
se equacionar o contributo das tecnologias não como um 
meio de expansão de técnicas, mas antes como um meio 
com potencial para ampliar o pensamento e a capacidade 
de expressão humana para ler, reler, criar e recriar o mundo. 
Nesta conformidade, e porque as tecnologias proporcionam 
espaço e oportunidade para a criação de trabalhos artísticos 
autênticos, indo além das abordagens tradicionais para 
olhar e pensar todos os domínios culturais, a diversidade 
de expressão e a reflexão crítica (Costa et al., 2012:76-77).

Arantes, M; Valadares, F. (2014:2) consideram que a 
apropriação e ressignificação das diferentes linguagens 
artísticas, em especial da imagem, por meio dos recursos 
tecnológicos (fotografia, vídeo, scanner, computador, 
câmera, entre outros) torna-se um desafio e uma 
possibilidade.

Além do uso de software específico, ferramentas de coleta 
e processamento de imagens, hoje os recursos disponíveis 
na Internet permitem inúmeras linhas de fuga (...). Existem 
estúdios interativos disponíveis numa variedade de galerias 
de arte e museus virtuais. (Costa et al., 2012:77).

A representação visual é cada vez mais influente na formação 
de nossas visões de mundo” Chaplin (2003:1.

Figura 1

1.2 Enquadramento do tema | Tempo digital 

Será que o atual contexto de confinamento pode constituir 
uma oportunidade de refletir sobre o uso didático do 
smartphone para produzir conteúdos artísticos? A nossa 
observação etnográfica informal na sala de aula informou-
nos que muitos de nossos alunos preferem o tablet ou 
smartphone quando descrevem as suas primeiras ideias para 
desenvolver qualquer projeto de artes visuais. A educação 
artística atravessa paradoxos na sua essencialidade plástica: 
o desenho desapareceu do papel, substituído pelo ecrã. 
(Queiroz, 2016).

Figura 1. “Absorbed by light”, 2018
Instalação escultórica, Amsterdam, Holanda
Gari Lucas en Colaboração con karoline Linz

Figura 2. Pormenor da sala de aula- caixa com smartphones 
dos alunos. Fonte: Profª. Maria Luísa Duarte.
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Passamos horas infinitas sentados frente a écrans, 
dedilhanho silenciosamente em que o nosso corpo e, em 
especial o nosso cérebro, se adapta.

Como o tempo que negligenciamos entre os elos substitui 
o tempo que dedicamos à reflexão e contemplação 
silenciosas, os circuitos que permitiam esses processos e 
funções intelectuais antigos enfraquecem e começam-se 
a decompor. O cérebro recicla neurônios não utilizados e 
sinapses e dá-lhes outras tarefas mais urgentes. Adquirimos 

novas habilidades e novas perspectivas, mas perdemos 
outras (...). (Carr, 2012:151).

1.2.1. Novos (e inesperados) contextos de aprendizagem

Algumas atitudes políticas e institucionais, como a adotada 
recentemente em alguns países (por ex.França) com a 
proibição total de smartphones em sala de aula, parecem 
ser mais uma consequência de certas percepções primárias 
de uso excessivo de smartphones do que uma consequência 
política desses estudos recentes de neurociência.

Na origem, desta atitude pode entender-se que o uso do 
smartphone cria distração e prejudica a concentração em 
sala de aula. Ora, estas questões estão resolvidas porque as 
salas de aula estão fechadas e as escolas trancadas.

Resta saber se num contexto em que a escola se evadiu 
do seu espaço formal, podemos atribuir ao smartphone a 
responsabilidade de chegar a todos os alunos, mantendo 
os princípios de igualdade e equidade para alunos sem 
computador, cuja frequência é superior nos países mais 
carenciados, como por exemplo, Moçambique.

1.2.3. Diretrizes de Políticas para a Aprendizagem Móvel 
(2014- UNESCO)

Este conjunto de recomendações (10) vem consagrar a 
utilização das tecnologias móveis como uma forma de 
interação entre os jovens (e menos jovens), em que se 
superam (mais fácilmente) diferenças, sejam elas de carácter 
económico, social, etc.; promovendo o diálogo como forma 
de gestão da aprendizagem e apresentando outros espaços 
possíveis para utilizá-lo, sem que se descuide do estudo (. . 
.)(Orrico e Monteiro, 2018:287-288).

Tendo em atenção, o atual contexto, enunciamos alguns 
benefícios:

• Expandir o alcance e a equidade da educação;

• Facilitar a aprendizagem individualizada;

• Permitir a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer 
lugar;

• Apoiar a aprendizagem fora da sala de aula;

• Minimizar a interrupção educacional em áreas de conflito 
e desastre (pandemia);

• Melhorar a relação custo-eficiência.

1.3. Smartphones e criação artística. Um campo pouco 
explorado em educação.

Esse fenómeno é novo na história do homem e, como é 
recente, só recentemente recebeu atenção de pesquisadores 
(destacam-se pesquisas realizadas em Espanha: Alpuente, 
2018; Assis e Farbiaz, 2018; Cassany, 2014, Cassany & 
Hernández, 2012, etc.).

A multimédia utiliza vários meios (media) para comunicar 
(uma dada mensagem), o que torna a aprendizagem mais 
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1.2.2 Smartphones : Divinização ou demonização?

Não se pretende glorificar a utilização sistemática destes 
meios, mas compreender de que modo esta dependência 
do smartphone se pode converter numa mais valia no 
processo de ensino/aprendizagem da Educação Artística, 
atendendo à realidade- EÅD- da(s) escola(s) e ao perfil do 
aluno do século XXI em que a educação digital rivaliza com 
a educação analógica.).

FIGURA 2

Alguns autores como Nicolas Carr (2012), Amber Case 
(2014) e Susan Greenfield (2015) a partir das ciências da 
comunicação, da antropologia e da neurociência, têm 
chamado a atenção para as profundas alterações que a 
revolução digital em curso têm vindo a provocar sobre as 
pessoas.

Hoje recebo (recebemos) dezenas de e-mails todos os dias, 
todos de pessoas que esperam uma resposta imediata. 
Pensamos que estávamos economizando tempo; em vez 
disso, colocamos a roda da vida para girar a dez vezes sua 
velocidade anterior e tornamos nossos dias mais ansiosos e 
agitados. (Harari, 2011:95)

Num contexto de pandemia, a comunicação faz-se à 
distância através dos meios tecnológicos mais próximos e 
imediatos.

A tecnologia já está tão incorporada nas nossas vidas diárias 
que muitas vezes é difícil voltar atrás para perceber como 
estamos a mudar com ela. (Case, 2014, p.9).

Figura 3. Banksy, stencil , 2014, Clement Street, Bristol, 
Reino Unido - Fonte: Profª. Maria Luísa Duarte
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Inseridos em uma cultura visual e global cada vez mais, esses 
alunos prosumidores são motivados pelas suas produções 
porque sentem o apoio emocional de uma comunidade 
ansiosa por vê-las. Portanto, não se trata apenas de 
produzir produzindo, mas de ser produzido para um público 
conhecido que se acredita apreciar a produção feita.

efetiva devido ao impacto da mensagem traduzido numa 
experiência multissensorial como nos explica Glasser e o 
seu conhecido esquema piramidal da aprendizagem.

É nesse contexto que pequenas telas portáteis são 
enquadradas, como as de smartphones que, conectados 
on-line, permitem que uma grande quantidade de conteúdo 
chegue às nossas mãos em segundos (portabilidade, 
econonomia, concentração de mídias).
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Figura 4. Pirâmide de Glasser.

Fonte: atividadespedagógicas.net

1.3.1 Tempo e Beleza

O retrato como tema da experimentação digital criativa.

Muitas coisas de valor não podem ser guardadas – como 
tempo ou beleza.(Harari, 2011:187)

O retrato pode guardar as duas!

Num tempo de fluxo incessante de produção e circulação de 
retratos fotográficos e fílmicos, numa sociedade organizada 
em redor da imagem, mas que, paradoxalmente, a destrói, 
pelo excesso, é fundamental interrogar a vida das imagens 
e, em particular, qual o papel do retrato na nossa cultura. 
(...)

O retrato é um apelo. Olhamo-lo e somos olhados de volta.

Oferece-se e interpela-nos assim – deixemo-nos incomodar 
(AA VV, 2018:319).

Num tempo, cuja categoria psicológica se alterou, porque 
estamos sózinhos, confinados e entediados, mas sempre 
necessáriamente conectáveis, surge-nos a possibilidade de 
criar quadros de um tempo que nunca imaginamos viver, 
para depois (podermos) partilhar.

Estes “retratos da alma” exigem uma (re)invenção da 
individualidade e descoberta de subjetividade, que se 
evidencia na partilha.

Sou visto, logo existo (Avv, 2018:233).

Figura 5. Trabalho escolar prático de autorrepresentação a 
partir da pintura de Vermeer.

Fonte: Própria (Nota: Foto publicada com autorização 
expressa dos alunos retratados)

Figura 6. Trabalho escolar prático de autorrepresentação a 
partir da pintura deVincent Van

Gogh. Fonte: Própria (Nota: Foto publicada com autorização 
expressa dos alunos retratados)
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2. Conclusão reflexiva

Professores, alunos e restante comunidade, somos parte 
de uma enorme iconosfera formada por biliões de imagens 
que forma essa densa nuvem digital que está por cima das 
nossas cabeças.

É no que o nosso olhar nos devolve onde podemos encontrar 
o que verdadeiramente significam as imagens. Estamos ali, 
figurantes de um tempo (fisico e/ou histórico) que já não 
nos pertence, mas que podemos visitar nas “personagens” 
que lá viveram e que sobrevivem. O hoje para quem vier já 
será o ontem e nós estaremos no amanhã!

O que fica? IMAGENS...

Hoje, será sobretudo no (teu) dispositivo mais intímo, o 
smartphone. Quem quiser conhecer (a vida de) alguém 
basta aceder ao seu smartphone. E, é assim que se explica 
como a fofoca (segundo Harari, 2011) dá origem ao 
conceito de ideologia! Construimos estórias baseadas na 
História acreditanto que somos personagens vestidas de 
um passado para sobreviver no amanhã. No Smartphone! 
No Instagram...numa qualquer rede social... num qualquer 
canto de um qualquer país!

Cada projeto deve ser entendido como a construção de 
uma realidade visível, fatia de um todo que é o mundo das 
ideias e por conseguinte dos projetos. Por isso a Educação 
Artística pode sobreviver de inúmeras maneiras, usando 
inúmeros recursos didáticos, onde as tecnologias potenciam 
a comunicação e a reinvenção de uma realidade artística, 
lúdica e solitária que sobrevive (ou deve sobreviver) ás 
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limitações que encontramos em locais com menos meios ou 
assolados por contingências especiais. O uso dos pequenos 
aparelhos portáteis (mais económicos que um computador) 
poderá minimizar diferenças de acesso a meios de 
registo e de de observação a qualquer hora, em qualquer 
lugar, permitindo a partilha e comunicação de ideias em 
geral, e artísticas em particular, desocultando recantos e 
pensamentos.
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Figura 7. Interpretações de Munch, Goya e Friedrich por 
alunos de HCA. Fonte: Própria (Nota: Foto publicada com 
autorização expressa dos alunos retratados)
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OYE este es un NO LUGAR

Maria Lorena Cueva Ramirez

Universidad de Jáen 

RESUMEN

 Con esta contribución quiero visibilizar espacios que excluyen a las 

personas con discapacidad auditiva. Espacios cotidianos y completamente 

integrados en el paisaje de las personas oyentes y, que pueden pasar 

desapercibidos pero que, por su situación, organización y características resultan 

lugares totalmente inaccesibles para las personas sordas.

Además de poner en común estos espacios y hacerlos visibles, busco con esta 

propuesta una acción activista que nos ayude a ponernos en la piel de las 

personas sordas, haciendo visibles NO LUGARES que podamos ir encontrando en 

nuestro contexto más cercano.

PALAVRAS CLAVE: Arte Educação; Educação Artística; Necessidades Educativas 

Especiais. E

RESUMO

 Com essa contribuição, quero criar espaços visíveis que excluam 

pessoas com deficiências auditivas. Espaços diários completamente integrados 

na paisagem dos ouvintes e que podem passar despercebidos, mas que, devido 

à sua situação, organização e características, são locais totalmente inacessíveis 

para pessoas surdas.

Além de colocar esses espaços em comum e torná-los visíveis, busco com essa 

proposta uma ação ativista que nos ajude a nos colocar no lugar dos surdos, 

tornando visíveis NÃO LUGAR que possamos encontrar em nosso contexto mais 

próximo.

PALAVRAS-CHAVE: Art Education; Artistic Education; Special Educational Needs.
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VISIBILIZANDO CREENCIAS

A diario, las personas sordas encuentran, en su paisaje 
cotidiano, espacios en los que se sienten excluidos, NO 
LUGARES. Estos espacios pueden pasar completamente 
desapercibidos para las personas oyentes que desconocen 
las características del colectivo sordo.

Es cierto que en nuestra sociedad hay una serie de 
creencias instauradas que, de alguna forma, hacen que 
las personas oyentes que no tenemos en nuestro entorno 
alguna personas con discapacidad auditiva, pensemos que 
en nuestra sociedad esta comunidad está completamente 
incluida.

Pensamos, por lo tanto, que ya no tienen ninguna barrera 
que les impida desenvolverse de forma autónoma en 
cualquier contexto social. Creemos que a través de la lectura 
labial pueden comunicarse con otras personas sin ninguna 
dificultad o, que en su defecto, si escribimos lo que queremos 
contarles, pueden entender el texto íntegramente. También 
encontramos esos casos típicos, de personas que omiten 
el dato fundamental de que este grupo de personas tienen 
un problema auditivo y que, aunque le hablemos muy alto 
y hagamos miles de aspavientos, es muy probable que en 
ningún caso entiendan qué estamos diciendo. Además, tal y 
como explica el doctor tinerfeño José Juan

Barajas, premiado por la American Academy of Audiology es 
muy importante tener en cuenta que:

El fin último de un programa de atención a las personas 
con discapacidad auditiva debe ser la integración 
social, que puede verse dificultada por la no aceptación 
del defecto auditivo en primera instancia. Se debe 
tener en cuenta que la pérdida de audición puede 
implicar aislamiento y cambios emocionales lo 
suficientemente serios como para perder interés por 
la principal obligación que tiene un ser vivo: la de vivir. 
Además, puede tener gran repercusión en el entorno 
familiar, laboral y social. Los niños y jóvenes pueden 
experimentar dificultades de aprendizaje, lo cual afecta 
negativamente al proceso de integración escolar. En 
todo caso, hay que sensibilizar, a la vez que instruir, a 
la población para que entienda el mundo del sordo. 
Es importante dotar los espacios públicos y privados 
de las condiciones de accesibilidad necesarias para las 
personas con discapacidad auditiva. (como se cita en 
Delgado, R., 2017)

Llama la atención como características tan importantes y 
básicas de personas sordas y de su cotidianeidad, pasan 
completamente desapercibidas para todos aquellos 
que no tenemos a alguien que sufra esta realidad cerca. 
Características desconocidas que hacen que desconozcamos 
al mismo tiempo a un colectivo que forma parte de nuestra 
sociedad. Un desconocimiento social que los hacen invisibles. 
Y es que posiblemente, ese sea uno de los factores que 
potencian el desconocimiento hacia este colectivo. No se 

trata de una discapacidad visible, no podemos identificar a 
una persona sorda a simple vista por la calle. Esa invisibilidad 
de la discapacidad, ese pasar desapercibido, ese no llamar 
la atención visual de la sociedad, me hace pensar en la frase 
popular de “si no lo veo, no existe”.

Si al no tratarse de una discapacidad perceptible a simple 
vista por las personas, le sumamos la poca repercusión y 
apoyo institucional que recibe este colectivo, podríamos 
decir que en este caso, a quien podríamos tachar de sorda 
e incluso, de ciega, es a la sociedad que no es consciente de 
una realidad que viven miles de sus componentes.

Estas falsas creencias provienen de un lugar realmente 
peligroso, el desconocimiento. Muchas de ellas son mitos 
sociales que se han asumido porque pueden resultar 
más cómodos para la mayoría de las personas. Ya que, en 
muchos casos, entendemos que al ser ellos los “diferentes” 
deben ser los que busquen las alternativas y se esfuercen 
por entendernos y viceversa. Y, a pesar de esta situación, 
damos por hecho y nos sentimos muy orgullosos de decir 
que nuestra sociedad es una sociedad inclusiva.

CONOCER

Sin embargo, al contrario de lo que podamos creer, no todas 
las personas con discapacidad auditiva pueden leer los 
labios. Una realidad fundamental en el grueso del colectivo 
sordo es que, sin el apoyo de la Lengua de Signos, pierden 
mucha información durante la comunicación, además de 
mantener de forma continúa el contacto visual mientras 
se está hablando, para que así, ellos puedan entender el 
carácter de nuestra conversación.

A eso, le sumamos el hecho de que, en la mayoría de los 
casos, las personas sordas profundas (no perciben ningún 
tipo de sonido, ni cuentan con implante o audífono) solo se 
comunican mediante la LSE (Lengua de Signos Española), y 
la estructura gramatical de esta lengua es completamente 
distinta a la estructura gramatical de la lengua española.

Por ejemplo si las personas oyentes decimos “Mi tío no tenía 
un coche rojo” esta misma frase con la estructura gramatical 
de la LSE sería “Antes padre mío hermano suyo coche 
rojo no hay”. Evidentemente, si a una persona con estas 
características le escribimos un texto para comunicarnos 
con ella es muy complicado que entienda nuestro mensaje.

IDENTIFIQUEMOS LOS NO LUGARES:

Ahora que conocemos algunas de las barreras principales 
a las que se enfrentan las personas sordas la propuesta 
consiste en generar un movimiento artivista que tenga como 
objetivo identificar esos NO LOGARES. Ser conscientes de 
estos lugares y llegar a hacerlos visibles lo conseguiremos a 
través de la empatía y poniéndonos en la piel de las personas 
que componen esta comunidad.

DOI 10.24981.16470508.13.11
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La herramienta que nos permitirá hacerlos visibles es la 
fotografía. Para recopilar estas fotografías en un espacio 
público y común se creará un banco de imágenes en las 
redes sociales. Esta imágenes estarán acompañadas de su 
localización geográfica y de una descripción del autor en 
la que se explique cuáles son las características de ese NO 
LUGAR.

La razón por la que compartir este tipo de imágenes de 
denuncia en las redes sociales es por las facilidades que 
nos da este soporte. Podemos compartir las imágenes para 
darle más difusión, comentar posibles soluciones y crear un 
circuito de relación no solo a nivel nacional y que tal y como 
indica Bourriaud:

La posibilidad de un arte relacional –un arte que tomaría 
como horizonte teórico la esfera de las interacciones 
humanas y su contexto social, más que la afirmación de 
un espacio simbólico autónomo y privado- da cuenta de 
un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales 
y políticos puestos en juego por el arte moderno. 
(Bourriaud, N., 2006)

Está claro que el poder de difusión que ofrecen las redes 
sociales a día de hoy es bastante destacable. Te permiten 
llegar a cualquier esfera social con un solo “click” y compartir 
de forma masiva imágenes, textos y vídeos. Al hilo de lo que 
comenta Bourriaud:

La obras producen espacios-tiempo relacionales, 
experiencias interhumanas que tratan de liberarse de 
las obligaciones de la ideología de la comunicación de 
masas, de los espacios en los que se elaboran; generan, 
en cierta medida, esquemas sociales alternativos, 
modelos críticos de las construcciones de la relaciones 
amistosas. (Borriaud, N., 2006)
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Aprendizagens colaborativas através do fazer artístico com comunidades 
de pessoas com deficiência
Collaborative learning through art making in communities of people with 
disabilities (1) 

Raquel Balsa

Ângela Saldanha

Teresa Eça

Célia Ferreira

APECV - Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual

RESUMO

Este artigo é o resultado de uma reflexão crítica, sobre uma experiência integrada 

num projeto de educação ao longo da vida realizado em Portugal durante 2017-

2018 . O projeto denominado ‘Circle’ foi financiado pela União Europeia e visava a 

aquisição de competências básicas por pessoas de comunidades desfavorecidas.

A reflexão aqui apresentada foi realizada utilizando metodologias de investigação 

baseadas nas artes, que ajudaram a sistematizar e a interpretar os dados 

recolhidos, nas duas comunidades em Portugal. A experiência portuguesa do 

‘Circle’ contou com quarenta e seis participantes adultos que participaram em 

oficinas onde se desenvolveram situações relacionais,  contaram-se histó-rias 

com recurso a técnicas como: tipografia; serigrafia; ilustração; sonoplastia e 

edição digital.

As autoras apresentam os resultados do projeto que permitiram criar redes 

de imagens, objetos e afetos, entrelaçando todos os participantes numa 

aprendizagem comum.

Palabras clave: artes. Comunidade. Participação. Inclusão. Afeto. Competências.

ABSTRACT

This article is the result of a critical reflection on an experience integrated in a 

lifelong learning project carried out in Portugal during 2017-2018. The project 

called ‘Circle’ was funded by the European Union and aimed at the acquisition 

of basic skills by people from disadvantaged communities. This reflection was 

conducted using art-based research methodologies, which helped to systematize 

and interpret the data collected in the two communities in Portugal. The 

Portuguese ‘Circle’ experience had forty-six adult participants who participated 

in workshops where relational situations were created using techniques such 

as typography; silk printing; illustration; sound and digital editing. The authors 

present the results that helped to facilitate si-tuations through images, objects 

and affections that intertwined all participants in a common le-arning.

Keywords: arts. Community. Participation. Inclusion. Afection. Competencies.
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Os educadores de arte devem canalizar o seu esforço para 
pesquisas inovadoras que intersectam as perspetivas de 
estudantes com deficiência, artistas e educadores com 
a Educação Especial, bem como com as que intersectam 
questões de identidade. Está na altura da nossa área 
reconhe-cer a dignidade das pessoas com deficiência e as 
validades dos nossos modos de ser. (DERBY, 2013, 380).

Como em outras áreas da educação, em contextos formais 
e não formais, existe um interesse crescente em estudos 
sobre deficiência e estratégias para promover a inclusão 
social com comunidades vulneráveis. Nas escolas, somos 
desafiados a revisitar as formas tradicionais de opera-
cionalizar o currículo para encontrar mais flexibilidade 
e incluir os alunos com deficiências, reconhecendo suas 
capacidades únicas. As comunidades estão ansiosas por 
mais atividades educacionais de aprendizagem ao longo 
da vida para os participantes que são frequentemente dei-
xados de fora do mainstream cultural. 

A partir de uma perspetiva participativa, as artes oferecem 
diversas ferramentas para o envolvimento com o outro. 
No caso das artes visuais, onde temos experimentado 
encontros e situações de aprendizagem coletiva, espaços 
dialógicos podem ser criados, fomentando o desenvolvimen-
to de conhecimentos e habilidades. Permitindo o que 
Brent Wilson chamou de um terceiro espaço para 
relacionamentos através da imaginação; afeto; e o estarmos 
juntos nas margens (WILSON, 2008). E neste “estar junto”, 
independentemente do que aconteça, é o terceiro espaço.

Às vezes, nada acontece, e está bem assim, porque estarmos 
juntos no mesmo espaço e ao mesmo tempo é o começo 
de uma comunicação. Quando vemos o outro tomando o 
espaço para falar, para tocar o instrumento musical que está 
em  cima da mesa, para contar uma história, para cantar; 
ou, para não dizer nada, está tudo bem, porque partilhamos 
um momentum, e pode ser uma situação artística ou, em 
outras palavras, uma ação artística. E, portanto, uma ação 
artística pode conectar pessoas.

2. ASSOL E PEDAGOGIA DA INTERDEPENDÊNCIA

ASSOL é uma organização de solidariedade em Portugal 
chamada Associação de Solidariedade Social de Lafões. As 
autoras deste texto têm colaborado com os cuidadores da 
ASSOL em várias ações educativas. A ASSOL foi fundada 
em 1987, por iniciativa de um grupo de  pessoas, com 
diferentes formações profissionais que queriam criar uma 
resposta local a situações sociais graves de pessoas com 
deficiência naquela região. Hoje é uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social  apoiada pelo Estado Português.

Na ASSOL, os cuidadores usam uma metodologia baseada 
no Planeamento Centrado na Pessoa e Pedagogia da 
Interdependência, defendendo o amor e o afeto como 
sendo a melhor terapia. A ASSOL faz parte da rede 
internacional Gentle Teaching (2). O seu foco é fortalecer 

o companheirismo e a comunidade para todos aqueles a 
quem servem crianças, adultos e famílias que sofrem com 
doenças mentais, com deficiências, sem-abrigo, com vícios 
ou envolvimento com o sistema de justiça criminal.

“Companheirismo é a pedra angular destas práticas, 
criando conexões humanas significativas entre a pessoa e o 
cuidador. A aceitação incondicional e a presença gentil desse 
relacionamento estabelecem confiança e cultivam a mútua 
aprendizagem e crescimento, juntos.”(VAN DE SIEPKAMP; 
MCCROVITZ; VINCENT, 2018). Aprendemos, assim, sobre 
o companheirismo através da prática do cuidador. Os 
cuidadores estão na fundação da mudança pessoal e social, 
que se foca em quatro sentimentos essenciais: segurança, 
amor, capacidade de amar, envolvi-mento na vida da 
comunidad os pilares da pedagogia da interdependência. A 
amabilidade é a chave do sucesso está no establecimento de 
um tipo de confiança mutuamente transformadora, de um 
processo que implica uma entrega incondicional. Para trazer 
ao centro e envolver quem está nas margens a Pedagogia da 
Interdependência assume o cuidador como ferramenta que 
usa a sua “ (...) presença, as suas palavras, as suas mãos e os 
seus olhos.” (McGEE, 2007).

3. DEVAGAR SE ENCADERNA LONGE

Na ASSOL a oficina de encadernação é um espaço que nasce 
com a instituição e onde se reúnem os seus participantes 
para criar. É um dos ateliers de encadernação artesanal de 
Portugal, com marca própria (devagarseencadernalonge), 
responde a encomendas diversas de projetos gráficos e de 
encadernação no país. A pertença e capacitação fundada 
neste projeto de grupo, reconhecido, com uma enorme 
qualidade gráfica e de produto, é  inspiradora, motivadora e 
enaltecedora. A confiança de cada participante projeta-se no 
grupo, no cuidador e novamente em cada indivíduo, numa 
espiral contínua de valorização e aprendizagem. O cuidador 
tem um papel central, imbuindo-se dos sentimentos 
essenciais que se ensinam pelo exemplo, no fazer.

A Oficina de Encadernação encaderna, devagar, desde 
1999, na ASSOL em Oliveira de Frades.[ ...] Cada pessoa 
tem as suas forças, os seus dons, as suas qualidades, 
cabe-me a mim conseguir abstrair-me de todas as 
limitações que cada um possa ter e criar uma relação 
onde consiga ver o outro como alguém capaz de gostar 
de si, de gostar dos outros e de sentir que é bom fazer 
coisas com os outros. O que fazemos é importante mas 
o modo como o fazemos também. Prefiro sempre pedir 
que me ajudem a fazer livros do que dizer ou pedir para 
fazerem isto ou aquilo. É possível ensinar sem fazer 
exigências. Os livros vão-se fazendo, em conjunto e no 
seu próprio tempo. Mais importante é conseguir boas 
interacções, bons momentos, conseguir trocar palavras 
que aqueçam e confortem, olhares que nos aproximem 
uns dos outros, que façam com que cada um se sinta 
melhor, se sinta amado e seguro por ali estar, que é bom 
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estar a fazer coisas com os outros, em comunidade. 
(Matias Pancho , 2019).

Há muitos anos que a Associação de Professores de 
Expressão e Comunicação Visual (APECV) tem colaborado 
com os cuidadores da ASSOL, em especial com Matias 
Pancho, o facilitador e criador da oficina de encadernação 
DEVAGAR SE ENCADERNA LONGE (3). Nas frequen-tes 
visitas à oficina, observamos uma cultura de esperança 
através do amor incondicional e do respeito pelo outro. 
Muitas atividades realizadas na instituição ajudam os 
participantes a encontrarem, juntos, significados e a criar 
novas memórias através de práticas artísticas que promo-
vem um sentimento de pertença. Aprendemos muitos com 
os cuidadores em ASSOL, a primeira lição foi não esperar 
nada; Matias Pancho geralmente diz-nos para estarmos 
abertos aos resultados da prática, seja qual for. Essa é a 
consequência do amor incondicional e do respeito pelo ou-
tro.

4. PROJETO CIRCLE

Em 2018- 2019, estivemos envolvidos num projeto 
financiado pela Comunidade Europeia: “Circle of 
competences for community work with adults” (4). O 
projeto centrou-se no desen-volvimento de competências 
básicas e competências- chave para adultos, através de 

um sistema de ação que começa com o aperfeiçoamento 
das competências dos educadores e através deles chega a 
alunos adultos com menos oportunidades nos quatro países 
parceiros através de quatro organizações (Arci Catania – 
Sicília-Itália; UPI Zalec - Eslovénia; Hors Pistes - França e 
APECV - Portugal). Vinte educadores, dos quatro países, e 
com diferentes perfis profissionais, estavam envolvidos na 
recolha e partilha de boas práticas no âmbito da educação 
de adultos.

Em Portugal, a APECV decidiu propor trabalhar com pessoas 
com deficiências e convidou a ASSOL para colaborar no 
projeto. Também convidou seis facilitadores para serem 
treinados em educação para adultos. A equipa central 
contou com 13 pessoas (coordenadores e facilitadores 
de várias áreas) apoiada por diversos colaboradores (da 
ASSOL e da AVISPT21 - Associação de Viseu de Portadores 
de Trissomia 21). As oficinas decorreram com dois grupos 
(de Viseu e Oliveira de Frades) entre janeiro e março de 
2019.Para preparar as oficinas realizámos entrevistas a 

grupos de foco com oito pessoas da ASSOL (a 02-05-2018), 
os resultados da entrevista mostraram que os participantes 
valorizavam o companheirismo como competência 
essencial nos facilitadores (comermos juntos, brincarmos 
juntos, aprendermos juntos).Discutimos os resultados das 
entrevistas com os facilitadores, para que eles pudessem 
planear as suas oficinas e estarem preparados para 
estabelecer um bom relacionamento com o grupo. Os 
facilitadores foram: Matias Pancho, que orientou oficinas 
sobre encadernação em Viseu ; Carlos Sousa, que orientou 
oficinas sobre tipografia (experimentar a tipografia) em 
Oliveira de Frades e Em Viseu; Juliana Ferreira com uma 
oficina de serigrafia (experimentar a serigrafia) em Oliveira 
de Frades e Em Viseu; Sergio Vilela com uma oficina sobre 
experimentação sonora (mosaicos sonoros) em Oliveira de 
Frades e em Viseu; Estrella Luna com uma oficina sobre 
fanzines em Oliverira de Fades e Mariana Gonçalves que 
conduziu uma oficina sobre como fazer um e-portfolio 
em Oliveira de Frades e em Viseu. Ada oficina tinha uma 
duração media de 3 horas. Em cada grupo foram realizadas 
nove oficinas durante um período de seis meses.

Acabei por dar noções rítmicas para gravarmos em conjunto 
e, de forma surpreendente, o feedback dos participantes foi 
francamente positivo. Isto de-corre da magia da musica que 
lhes desperta os instintos mais básicos do ser humano, a 

nossa inocência, e nos liberta. Posso concluir que foi incrível 
ver a alegria, num dia diferente, através do contacto com 
instrumentos musicais e microfones. Esta sensação de 
voltar a ser criança e o deslumbramento de conhecer algo 
pela primeira vez, sem pensar.

Sergio Dias, oficina Mosaicos Sonoros,2019.
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08 Uma das dimensões do CIRCLE foi o de este ter 
sido um espaço de encontro de pessoas já com 
laços criados, um rever de amigos, de afinidades. 
O início de cada sessão era um cumprimento 
ao reencontro, uma partilha do plano pessoal, 
de experiências trocadas, das saudades, 
das novidades, do diálogo alimentado pela 
continuidade de interesses explorados. Ao longo 
dos vários meses de oficinas foram aprendidos 
interesses mais particulares de cada participante, 
revelaram-se vocações e vontades que passaram 
a fazer parte deste ritual de encontro. Cada 
oficina foi adaptada à sua área e na sua maioria 
partiram de partilha de informação sobre a 
técnica e exemplos, demonstrações, seguidas de 
uma sugestão ou questão propositora que serviu 
como incentivo à exploração e experimentalismo 
ora individual ora em grupo apoiada de perto 
pelos diversos cuidadores.

Em conjunto, entre todos, ouvimos, partilhamos, rimos 
e sentimos através da experiência, a que ficou fixada no 
papel, nas fotocópias, nas nossas mãos. Depois de dobrar e 
desdobrar estas lembranças, construiu-se o fanzine, depois 
de muitas linhas, sorrisos e sussurros, criámos os fanzines 
de lembranças pessoais e coleti-vas. Um livro de traços e 
de memórias da pele, como a impressão das nossas mãos.”

Com o projeto Circle aprendemos  que o diálogo não pode 
ser um objetivo em si, porque o diálogo não pode ser forçado 
(KHALIO-TAVIN, 2013, 150), aprendemos a não esperar 
nada, a respeitar tempos e silêncios. Aprendemos a liderar  
situações imprevistas, quando a tecnologia falhou e se teve 
que improvisar. Aprendemos sobretudo a aprender juntos 
através das artes, o que é importante na vida: os afetos.  

O Projeto CIRCLE trouxe às pessoas que são apoiadas na 
ASSOL boas memórias, tenho a certeza. Proporcionar às 
pessoas estas interacções gratificantes através das artes, 
traz ganhos consideráveis para qualquer um dos lados 
da interacção. Para o cuidador conseguir criar uma boa 
memória na pessoa que apoia obriga a uma concentração 
constante na interacção que estabelece. Para as pessoas 
que puderam participar nas sessões do CIRCLE foi notório 
a forma como gostaram de fazer parte do projecto, como 
aproveitaram cada oportunidade de “aprender coisas 
novas”, de “fazer coisas bonitas” e de “conhecer pessoas 
diferentes”.

Estrella Luna Munoz. Oficina Fanzine,  2019.

Para fazer algo sobre o meu campo de trabalho, inserido no 
CCCWA. Projeto – oportunidades de trabalho e emprego, 
decidimos que deveríamos aplicar um instrumento que 
pudesse ser usado em uma multiplicidade de casos e 
cenários. Nesse sentido, juntos, usamos o Padlet (uma app 
gratuita) para criar alguns Portfólios de trabalho, nos quais 
eles poderiam usar os exemplos dos projetos que realiza-
ram em outras oficinas como Mosaicos de Som, Serigrafia, 
Encadernação ou Fanzines. Os grupos estavam altamente 
motivados e alguns deles escolheram colocar algum 
conteúdo pessoal, como imagens, poemas, cartas ... Foi 
incrível ver o esforço de todos os participantes e a alegria 
que a oficina lhes trouxe. Para mim foi uma experiência 
incrível na qual aprendi tanto quanto ensinei.

Mariana Gonçalves, oficina E-Portfólios de trabalho , 2019.

Matias Pancho, oficina Encadernação,  2019.
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https://www.youtube.com/watch?v=xKa-hfbE7S0&feature=youtu.be. Ver 
também aqui  o blog da oficina devagarseencadernalonge.blogspot.com

4) CIRCLE OF COMPETENCES FOR COMMUNITY WORK WITH ADULTS. 
Erasmus+ Key Action 2 Adult education “Strategic Partnerships supporting 
exchange of good practice. Ver mais em https://cccwaproject.blog/about/ 
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NOTAS

1) Este artigo é uma adaptação do  Ensaio Visual publicado por Raquel 
Balsa e Teresa Torres Pereira de Eça  em  2019 na  APECV:  ‘Círculo: Um 
Projeto, Um Artigo;Seis Contributos’ dis-ponível em https://www.apecv.pt/
projet-circulo-epub

2) Neste artigo on-line a abordagem do “genrle teaching ” é explicada: 
https://gentleteaching.com/ca/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/181
002De%EF%AC%81ning-Gentle-Teaching.pdf

3) Filme de Matias Pancho sobre as atividades da oficina na ASSOL 
apresentado a 1 de outubro na Gentle Teaching International Conference 
2018, em Breukelen, Holanda:

Matias Pancho, oficina Encadernação,  2019.
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O clown teatral contemporâneo

Hugo Américo Pereira Cardoso Vieira

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC)

RESUMO

Emergindo de um projeto de investigação de Doutoramento na área da Educação 

Artística, com o cerne no clown teatral contemporâneo, segue um recorte de 

temáticas da tese que nos parecem impares ao nível da arte clownesca atual 

e das artes performativas em si. Compreendendo numa distância mínima, uma 

área que ainda hoje vagueia na sua plenitude entre o circo e o teatro, abordamos, 

o significado de clown e a sua evolução artística desde a revolução industrial, 

o clown teatral, a célebre questão do clown e a personagem, e técnicas de 

improvisação fulcrais à arte mencionada. 

Palabras clave: clown, teatro, circo, personagem, improvisação

ABSTRACT 

Emerging from a PhD research project in the Artistic Education sector with its 

core in the contemporary theatrical clown, it follows a textual cut of the themes 

of the thesis. They seem unparalleled to us in terms of the current clownesque 

art and the performing arts themselves. We understand at a minimum distance, 

a domain that still wanders in its fullness between circus and theater. So we 

approach the meaning of clown and its artistic evolution since the industrial 

revolution; the theatrical clown; the renowned question of the clown and the 

character; and improvisation techniques vital to the art mentioned.

Palabras clave: clown , theater, circus, character, improvisation
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1. Quem é o clown?

“Ser clown significa estar clown. Percibir, sentir, accionar 
y relacionarse desde el estado payaso, que consiste en 
estar contigo mismo, tendiendo un puente hacia los 
demás a través de la mirada”

(Jara, 2010, p. 96)

Segundo Bolognesi (2003, p. 62) “clown é uma palavra 
inglesa, cuja origem remonta ao século XVI, derivada de 
cloyne, cloine, clowne. A sua matriz etimológica reporta 
a colonus e clod, cujo sentido aproximado seria homem 
rústico, do campo, da terra. Clod, ou clown, tem também o 
sentido de lout, homem desajeitado, grosseiro, e de boor, 
camponês, rústico.” Roberto Ruiz (apud Burnier, 2011) refere 
que por outro lado a palavra palhaço deriva do italiano 
paglia (palha, material com que se revestia os colchões), 
mais concretamente de um dos zannis da Commedia 
dell’arte, o pagliaccio,. Por sua vez o traje deste cómico era 
feito do mesmo tecido dos colchões, um tecido grosso que 
o protegia das quedas. Em português a tradução de clown 
é palhaço que pode ter um sentido pejorativo, enquanto 
clown, mesmo não sendo tão conhecido é o termo que, 
sem dúvida, se associa ao cómico do circo. Burnier (2001, 
p. 205) diz que palhaço e clown são termos distintos que 
designam a mesma coisa, embora “os palhaços (ou clowns) 
americanos (…) dão mais valor à gag, ao número, à ideia”, 
enquanto o clown “tem um peso maior.” 

Burnier (2001, p. 208) alude que o clown, “pelos nomes 
que ostenta, pelas roupas que veste, pela maquilhagem 
(deformação do rosto), pelos gestos, falas e traços que o 
caracterizam, sugere a falta de compromisso com qualquer 
estilo de vida, ideal ou institucional. É um ser ingénuo e 
ridículo; entretanto, seu descomprometimento e aparente 
ingenuidade dão-lhe o poder de zombar de tudo e de todos 
impunemente - o princípio desmistificador do riso, (…). O 
clown é a exposição do ridículo e das fraquezas de cada 
um. Logo, ele é um tipo pessoal e único (…). O clown não 
representa, ele é (…). Não se trata de uma personagem, 
ou seja, uma entidade externa a nós, mas da amplificação 
e dilatação dos aspetos ingénuos, puros e humanos (como 
nos clods), portanto ‘estúpidos’, do nosso próprio ser.” 
Etaix (1982, p. 162 cit. in Burnier, 2001, p. 209) refere que 
François Fratellini, membro de tradicional família de clowns 
europeus, dizia: “No teatro os comediantes fazem de 
conta. Nós, os clowns, fazemos as coisas de verdade”. Para 
Burnier (2001, p. 209) “O trabalho de criação de um clown 
é extremamente doloroso, pois confronta o artista consigo 
mesmo, colocando à mostra os recantos escondidos de sua 
pessoa; vem daí o seu caráter profundamente humano”.

Bolognesi (2003, p. 176) diz que o clown “faz uso da dança, 
da mímica, da acrobacia, da voz, do ruído, do silêncio, 
da fala, das expressões faciais e corporais. Todos esses 

elementos têm um ponto de encontro no grotesco”. Assim, 
o grotesco não cessa de repetir ao homem que há um corpo. 
Vasserot (2002, p. 11, cit. in. Madeira, 2010, p. 28) apela que 
o grotesco reenvia as personagens à sua monstruosidade, 
mas também à sua humanidade. Bolognesi (2003, p. 198) 
repara que quando o clown se aproxima de um corpo 
sublime, “essa sublimidade deve-se escamotear no motivo 
maior do palhaço, que é a efetivação do grotesco”. Por isso, 
ele sempre aparece como “disforme, permeado de trejeitos, 
e busca a ênfase no ridículo por meio da exploração dos 
limites, deficiências e aberrações”.

O texto que se segue é fundamentado na perspetiva do 
Teatro Lume por Luís Otávio Burnier e Renato Ferracini ao 
estudo do clown. 

O clown reage afetiva e emocionalmente sem raciocinar, 
sem estruturas pré-estabelecidas, unicamente através 
do corpo que sente e responde aos estímulos do espaço, 
objetos, aos outros clowns, figurino e principalmente com 
o público num jogo constante entre ação-reação. Ferracini 
(2010, p. 218, 220) apela que a este trabalho do clown, 
dá-se o nome de “estado orgânico” que circula entre a 
“relação real com os elementos à sua volta”, “verdadeira e 
humana” e a ação de uma “lógica de relacionamento” com 
que ele age. A prática de trabalho dinamiza uma série de 
potências ao ator que adquirem corporeidade ou seja uma 
forma codificável do comportamento físico do clown. Assim 
a corporeidade do clown deve ser preenchida pelo estado 
orgânico de relacionamento e pela relação real com o que o 
rodeia. Ferracini (2010, p. 220) observa que o clown, mesmo 
com ações previamente construídas, deve estar aberto e 
não deve fechar o seu espaço à possibilidade de introduzir 
variações na sua relação com o público, “(…) seguindo o seu 
estado orgânico” e dentro da sua “lógica pessoal, o clown 
pode fazer qualquer coisa, realizar qualquer ação física e/ou 
vocal, mesmo as que não estão codificadas e formalizadas 
previamente”. Com estes elementos, seguindo a fórmula da 
commedia dell’arte, ele passa a improvisar o seu clown e não 
o clown. Burnier (1994) refere que no trabalho de clown:

“(…) O ator se desnudava, mas de outra forma. Ele 
codificava, mas um código ao mesmo tempo rigoroso 
e aberto a adequações. Ele se entregava a si mesmo 
e à relação com o público e com os parceiros. O 
clown introduziu a noção de jogo, da brincadeira, sem 
abandonar a técnica corpórea de representação, mas 
ao contrário precisando dela para poder conquistar a 
liberdade de jogar. O clown tão pouco inventa as palavras, 
mas a sequência delas. Suas palavras estão em seu 
corpo, em sua dinâmica de ritmo, em sua musculatura, 
bem determinadas, claras, conhecidas, mas a sequência 
delas ele improvisa segundo as circunstâncias que 
vivencia (…)”.

(Burnier, 1994, p. 272, apud Ferracini, 2011, p. 221) 
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Reis (2001, p. 47) alude que “era um circo de atividade 
permanente, coberto, onde passou a apresentar não só 
espetáculos equestres, como outros números de feira, 
constituindo já um esquema moderno de espetáculo 
circense, apresentado por troupes ambulantes.”

O clown assim como o bufão continuam a perceber e a 
pertencer ao mundo de uma forma muito particular. A sua 
existência tanto é amada como odiada. Como é o caso de 
Charlie Chaplin (Palhaço de cinema) que ainda hoje aperta 
os corações de todo o mundo ou, por outro lado, mais na 
atualidade Leo Bassi, que vai sofrendo ameaças de bomba 
e tem mesmo de cancelar espetáculos devido às suas fortes 
críticas socias e culturais.

1.2. O Clown, da rua ao coberto

Segundo Bolognesi (2003) a partir do séc. XVIII com a 
revolução industrial, o declínio das feiras interfere na 
sustentabilidade dos artistas ambulantes. Sucederam-se 
novas adaptações e manifestos, estabelecendo-se assim 
novos hábitos e novos públicos. O circo que até aí vivia 
essencialmente de um espetáculo equestre abre portas a 
todos os artistas ambulantes. Reis (2001) diz que Astley, 
em 1770, cria o primeiro anfiteatro, denominado Astley’s 
Amphiteatre em Londres, próximo da ponte Westminster.

Em 1782, Astley inaugura o segundo anfiteatro em Paris, 
em França, onde era sócio de António Franconi. O circo 
iniciava então a sua viagem para o Mundo, irradiando-
se da Europa à América e o cómico começava a ocupar o 
lugar central do circo. Bolognesi (2003, p. 61) afirma que 
Astley “introduziu um dançarino de corda, Fortunelly, como 
cômico” e Franconi “incluiu a pantomima no circo sob o 
imperativo do cavalo.” Os cómicos restringiam-se muitas 
vezes em executar o número ao contrário. Mas o palhaço 
precisava de enriquecer e é aqui que a Pantomima Inglesa e 
a commedia dell´arte fazem a ponte de ligação para o clown. 
A Pantomima Inglesa nasce a partir da commedia dell´arte. 
Bolognesi (2003, p. 63) invoca que “a tradição Italiana 
encontrou-se com a dos clowns ingleses” e que fundiu o 
clown moderno, circense, caraterizando-o e adaptado-o aos 
atores. Bolognesi (2003, p. 32) menciona que no início do 
séc. XIX o clown tornou-se mais consistente, com Joseph 
Grimaldi (1778-1837) também conhecido por Joey, que 
“a partir de sua experiência como arlequim, depois como 
mimo, ele provocou a transformação e a criação moderna 
da máscara do clown, essencial para o circo.”

Figura 1 -  Phillip Astley

Figura 2. Astley’s Amphitheatre em Londres 1807.

Figura 3. 
Grimaldi 

como “Joey”, 
o clown.
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Nestas arenas, fazem-se sentir sketchs, vinculados às artes 
do Circo. Alguns dos grandes clowns do circo são Grock, 
Charlie Rivel e Popov. 

1.3. O Clown teatral

Segundo Jara (2010, p.33, 34) a palavra palhaço, durante 
séculos, não se distinguia da palavra mimo: ”farsante del 
género cómico más bajo en la antigüedad clásica; bufón 
hábil en gesticular e imitar a otras personas.” Assim, Bufões, 
Mimos e Palhaços, “era tudo farinha do mesmo saco”, 
“gente irreverente, espíritus libres que han hecho de su 
arte burla del poder, las normas y la religión”, não muito 
bem considerados, perseguidos e muitas vezes condenados. 
Eram só glorificados em algumas culturas distantes da nossa, 
em certos momentos da história. Por exemplo, no império 
romano o mimo servia para “ayudar a secar las lágrimas 

Bolognesi (2003) refere que George Foottit (1864-1921) 
criou o clown Branco e em contraponto o cubano Chocolat 
(Raphael Padilla, 1868-1917). Bolognesi (2003, p. 72) cita 
que estes artistas proporcionavam a junção de diversos 
elementos: “a gestualidade advinda da pantomima, a 
evolução dos tipos da commedia dell’arte, a satirização das 
habilidades dos ginastas e acrobatas e o uso do diálogo.”

A partir daqui o clown começou a aparecer em duplas 
(como na commedia dell’arte), denominados de Branco 
e Augusto(s) ou trios juntando-se a eles o Contra Pitre. 
O Branco fala muito, é visto como o chefe. O Augusto é o 
subordinado, trapalhão, desajeitado, burlão, mas sem ele o 
branco não vive.

Nesta pista, nota-se uma carga de sketchs rápidos, 
vinculados às artes do Circo. As grandes figuras do circo são 
ainda Grock, Charlie Rivel e Popov.

Figura 4 . Footit e Chocolat. 

Figura 5 . Clown Branco Figura 6 . Clown Augusto 

Figura 7 . Os três clowns, Academia Fratellini.
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representação de uma tragédia. Ou da proximidade do bufão 
ao rei e à corte. A maioria destes “seres” encontrava o seu 
lugar natural de expressão na rua e perto de gente simples, 
os seus melhores espetadores. Jara (2010) refere que isto 
acontecia, porque quem se dedicava a este ofício pertencia 
ao povo e normalmente as suas críticas atacavam os mais 
poderosos. Contudo, não nos podemos esquecer de todo 
o património cultural e herança genética que o clown nos 
reserva. Este encontra proximidade a uma das etapas mais 
apaixonantes da nossa vida, que é a infância, que está cheia 
de ternura, ingenuidade, aprendizagem, descoberta e jogo, 
através do riso, da gestualidade e da imitação - as atividades 
mais quotidianas e alegres do ser humano. Todos os adultos 
foram crianças e todas as crianças foram bebés, e o bebé 
expressa-se, sente, gesticula e ri muito antes de falar. Deste 
modo, tudo o que representa o clown é paralelo a uma série 
de atividades vitais primárias à maioria das pessoas em 
qualquer cultura. Os que trabalham o clown prezam essa 
memória e não conseguem abdicar dela. Enquanto artistas 
são crianças adultas.

Jara (2010) menciona que o palhaço, associado como já 
dissemos à figura do mimo, faz parte do teatro e o teatro 
é quase tão antigo como o ser humano. As cerimónias, os 
rituais, as danças e celebrações que lutam com os anseios, 
medos ou crenças sobre a fertilidade, caça, forças naturais, 
deuses e culturas, pertencem a culturas de todo o tipo. 
Assim, como consequência natural destas práticas aparece, 
indubitavelmente, a imitação, a pantomima, a crítica e o 
riso. Jara (2010, p. 36, 37) dá-nos como exemplo: 

“Koyemshi, el clown bailarín de los indios americanos, 
que, a través de la sátira, practicaba un control de las 
conductas antisociales y hasta intervenía en rituales 
religiosos importantes como símbolo de la presencia 
de esos poderosos seres, llegando a ser considerado el 
más poderoso chamán, como ocurre entre los indios 
Dakota.” (…) “En Japón, donde al igual que en otras 
culturas orientales el arte del teatro es el arte de la 
expresión del cuerpo, del movimento codificado y de 
la limpieza expressiva, el clown existe bajo el símbolo 
del lunar blanco en la nariz o la mariposa pintada en la 
mejilla. Allí se desarrollan estilos teatrales basados en el 
arte del bufón. Por ejemplo, el Sarugaku y el Dengaku,, 
cuyo origen son danzas y cortejos desenfrenados que 
representan el mismo tipo de diversión popular que el 
carnaval europeo, y el Kyôgen, especie de entremés de 
amos y criados. En todos ellos encontramos personajes 
que no podríamos definir sino con una palabra que 
aglutinara todos los conceptos que venimos barajando: 
bufón, mimo, clown, acróbata, juglar, titiritero… Ellos 
constituyen el hilo condutor que desde la antigüedad 
hasta nuestros días, há llevado el teatro a sectores 
de población cada vez más amplios, pasando por el 
esplendor romano, las mascaradas y autos de carnaval 
de la Edad Media y la Commedia dell’arte.”  

Encontramos assim o ponto de encontro com a Commedia 
dell’arte, que indubitavelmente, tal como refere Jara (2010), 
representa a simbiose entre mimos, clowns, acrobatas, 
malabaristas, mágicos, bailarinos e outras entidades do 
teatro popular. Por tudo que foi dito anteriormente a 
respeito desta arte, mais precisamente sobre os zannis, 
reunimos assim toda a complexidade da personalidade do 
clown, do Augusto, o palhaço total, a síntese do interior que 
habita o ser humano: grandeza e simplicidade, aventura 
e raízes, sentimento e razão. Com esta arte que vive da 
comicidade, do gesto, do humor e da cumplicidade com 
o público chegamos definitivamente à arte do clown dos 
nossos dias. O autor enuncia que no último século, no 
campo teatral no ocidente, o mimo foi-se instalando, lenta 
e progressivamente nas escolas de teatro, tanto públicas 
como privadas, tais como: Meyerhold na Rússia, princípios 
do século XX; Etienne Decroux, em Paris, um dos grandes 
criadores do mimo moderno que desenvolveu o conceito de 
mimo corporal através da ginática dramática; Grotowski, na 
Polonia, investigou todas as possibilidades expressivas do 
corpo e da mente do ator, fascinado pelo teatro oriental; 
Odin Theatre de Eugénio Barba, onde o treino diário do ator 
era a palavra de ordem; École Internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq, em França de 1956, espaço onde se privilegia 
o gesto em busca do ator-mimo, sem nos esquecermos do 
excelente nível de alguns mimos, como Jean-Louis Barralt, 
Marcel Marceau, ou, Ladislav Fialka. Esta junção da vertente 
pedagógica e do espetáculo possibilita hoje em dia que um 
grande número de escolas busque conhecimento noutras 
áreas de interesse que não a pantomima, tal como a dança. 
Abrem-se assim inúmeras portas de companhias e clowns 
independentes que trabalham o clown teatral. São exemplo: 
Tricicle, Leo Bassi, Alex Navarro, Caroline Dream, Yllana, 
Clown Laboratori Porto, Slava, Prosepine, Les Nouveaux Nez 
& Cie, Ludor Citrik, Proserpine, entre muitíssimos outros.

O clown desenvolveu-se também no mundo do cinema 
mudo com Chaplin, Keaton, Horold Lloyd, entre outros que 
usavam palavras e sons como os Monthy Python e Rowan 
Atkinson com a sua famosa personagem MR. Bean. 

Desta maneira, o clown permitiu-se alcançar uma grande 
popularidade e romper fronteiras em variados campos 
como a educação, a solidariedade, a saúde ou as terapias de 
desenvolvimento pessoal.

1.4. O clown e a personagem 

O clown não é uma personagem como habitualmente o 
ator no teatro a concebe. É um estado que normalmente 
se trabalha através de jogos de improvisação, e que podem 
derivar em personagens clown. Estas por sua vez podem 
integrar um número ou um espetáculo, produzidos com a 
ajuda de técnicas de criação. O clown pode imitar qualquer 
coisa, seja uma pessoa, uma profissão, um animal, um objeto 
ou um elemento, mas sem nunca deixar o seu clown interior. 
O clown passa assim a ter uma identificação bipartida entre 
o eu clown e a personagem, sem hierarquias, onde ambos 
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clown e este, apesar de ser a razão de existir da personagem, 
também não se deve exceder a ela, nem esquecer-se de si 
enquanto clown, para que a sinceridade possa mostrar a 
sua força e tornar a cena verdadeira. Segundo Jara (2010) a 
personagem clown diferencia-se da personagem teatral em 
que esta está delimitada por uma série de características e 
relações dadas pelo autor, pelo diretor, pelos criadores, pela 
dramaturgia ou outras personagens. 

Dream (2012) diz que é particularmente fácil e do 
senso comum observar um palhaço e sentirmos se 
este nos transmite honestidade, frescura e vida, isto 
é, se este representa a “personagem” e utiliza gestos 
expressivos arquetípicos desse personagem ou se não são 
verdadeiramente os seus. Desse modo, a sua atuação fica à 
superfície. O impulso pessoal e a essência do personagem 
perdem-se e, por isso, entendemo-la como falsa e pouco 
credível. Se pelo contrário, sentirmos que o palhaço nos 
convida a participar no seu próprio universo ou se reage 
ao que sucede usando as suas próprias expressões, então 
estamos perante um palhaço autêntico. 

Segundo Luis Otávio Burnier (2001, cap. 8) “o trabalho 
de criação de um clown é extremamente doloroso, pois 
confronta o artista consigo mesmo, colocando à mostra os 
recantos escondidos de sua pessoa; vem daí seu caráter 
profundamente humano.” Perceber e encontrar as nossas 
debilidades pessoais, o outro lado do ator, é o princípio 
fundamental na busca do próprio clown. Lecoq (2009) diz 
que é na observação do nosso próprio ser que devemos 
encontrar os nossos lados ridículos. Partir deles, explorá-
los e sentir o gozo que essa exposição da verdade nos 
oferece. O clown não está separado do ator, ele é o nosso 

ser verdadeiro e não devemos 
estar preocupados em fazer 
rir, mas sim saborear e 
aproveitar os nossos fracassos 
livres e espontâneos sem nos 
forçarmos a isso. Encontrar 
o nosso clown é aprender 
a contactar com as nossas 
fraquezas mais intensamente. 
Jara (2010) apela que o clown 
deve aparecer livremente sem 
qualquer tipo de preocupações 
e padrões formatados sobre 
ele, trabalhando a partir da 
improvisação. Caroline Dream 
(2012, p. 33) repara que o 
“clown y la improvisación 
andan de la mano. Los 
clowns son, por naturaleza, 
espontâneos, impulsivos e 
inventivos”. Cada clown é um 
clown que reage segundo a sua 
lógica, produz a sua dinâmica 

e o seu ritmo, revelando o seu lado ridículo e ingénuo. 
Jara (2010) menciona que com a improvisação temos a 
oportunidade de deixar que o corpo dirija o nosso cérebro. 
Em grupo, não devemos pensar que estamos sozinhos 
e que temos a inteira responsabilidade, devemos saber 
observar e escutar os nossos companheiros para que as 
nossas trocas de informação nos estimulem uns aos outros 
e a improvisação resulte positivamente. Jara (2010, p. 102) 
assume que se deve controlar também o excesso de diálogo 
para que não atropele a ação, mas na hora de falar o clown 
deve dizer o que sente necessidade de dizer, passando por 
cima do “políticamente correcto”, “de los esquemas que 
se instalan, cómodos, seguros y confortables” do nosso 
cérebro. Assim, jogando muitas vezes com paradoxos, 
livremente temos a oportunidade de ver o nosso clown 
individual desenvolver formas de caráter diferentes. Estas 
formas expressivas variam consoante as pessoas com que 
se relaciona como na vida quotidiana. Ferracini (2010) alude 
que com experiência o ator deixa de improvisar o clown e 
passa a improvisar o seu próprio clown. Jara (2010, p. 103) 
comenta que não devemos ter pressa em estabelecer um 
caráter definitivo ao nosso clown, ele deve ser permeável 
a múltiplas formas durante algum tempo para que ganhe 
“riqueza y complejidad”. Contudo é certo dizer que este 
caráter é a base de nós próprios ou daquilo que queríamos 
ser. Uma vez definido esse caráter funciona como na vida, 
permanece quase sempre inalterável, salvo momentos 
em que as emoções produzem situações contrárias e o 
alteramos pontualmente. Jara (2010, p. 103) observa 
que “en el clown todo se amplifica, la energía interior, las 
acciones, la intensidad emocional, el juego, el disfrute… 
pero el carácter es el carácter, es la manera de cada cual 
de engullir las experiencias y sacar conclusiones”. O nosso 

Figura 8 . Carpideiras, Labaret 3 “A Morte”, Clown Laboratori Porto, 2012.
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08 clown é uma fonte inesgotável do conhecimento de nós 

próprios. 

“Where are you running so fast?

How much time have you got?

To stop

Whatever you´re doing

Whatever you´re going

To take your time

To play

In the empty space

Zero

The void

The unknown

Wait

For the impulse

To set in motion

The game of life”

(Franki Anderson, apud Ferracini, 2010, p. 226)

A juntar-se ao trabalho de improvisação temos a máscara 
mais pequena do mundo, a máscara do nariz vermelho, 
que também pode ajudar no encontro com o clown. Mas 
o que é uma máscara? Jara (2010) menciona que máscara 
é um objeto de transformação que nos faz adotar outras 
personalidades para determinadas situações e depois de a 
retirar, voltamos a ser nós próprios. Keith Johnstone, citado 
por Jara (2010, p. 83), diz que máscara é um “dispositivo 
para expulsar a la personalidad fuera del cuerpo y permitir 
que un espíritu tome posesión de ella.” Desde sempre a 
máscara é usada por diferentes culturas associada a rituais 
de todo o tipo, que o teatro perfilhou. Assim, perante Jara 
(2010), criamos nos espíritos e na máscara uma expressão 
sincera dos sentimentos, é como um material transparente 
que ajuda a trabalhar as emoções, as intenções, a vontade, 
a justificação das nossas ações, e por sua vez abre o nosso 
coração. Hoje em dia, há narizes para todos os gostos: 
com diferentes cores, com purpurinas, com piercings… O 
importante é que se adapte bem ao nosso rosto de maneira 
que pareça realmente um prolongamento dele. Alguns 
clowns profissionais e sobretudo no cinema e no teatro 
prescindem do nariz, reforçando a sua presença com outros 
aspetos. Seguindo o pensamento do estudioso, podemos 
dizer que o traje e a maquilhagem formam uma segunda 
máscara. Partindo da ideia que o clown é intrínseco a nós 
mesmos, a maquilhagem deve ser mínima. Pois o excesso e 
maquilhagem oculta e distorce as intenções e as emoções 
do palhaço, trabalhando assim no sentido contrário à 
verdadeira essência do clown: transparência e sinceridade. O 
traje deve respeitar os mesmos princípios da maquilhagem, 

a contenção e a simplicidade, e devem proporcionar ao 
clown personalidade e simpatia, sem esconder o olhar. O 
autor assegura que devemos ter liberdade para prescindir 
de estereótipos instalados no nosso cérebro e seguir o que 
verdadeiramente nos apetece. Contudo, o traje deve conter 
caraterísticas da nossa personalidade e da personagem 
que queremos imitar. Normalmente, o público é bastante 
vulnerável e recebe com bom grado a acentuação de 
caraterísticas físicas, como por exemplo, alguém que tenha 
as pernas compridas e use calças curtas será recebido com 
uma espécie de carinho e proteção. Quanto à voz, Jara 
(2010) salienta que o mais importante é a tranquilidade e 
a despreocupação, limitar-se apenas a ser palhaço, viver as 
emoções e dificuldades e deixar que esta saia como uma 
parte mais da expressão do nosso corpo. Podemos jogar 
com a voz de todas as maneiras possíveis e imaginárias, 
desde que não seja incomodativa para quem fala ou canta e 
para quem escuta. O autor alude que não devemos cair no 
erro de fazer da voz e do seu uso uma terceira máscara que 
nos esconde. A voz do nosso clown deve ser a nossa própria 
voz, com uma tonalidade importante. Quanto aos nomes, 
devemos encontrar um que surja espontaneamente. O 
clown tem sempre a liberdade de o alterar. Muitas vezes os 
nomes também se relacionam com as caraterísticas físicas 
das pessoas. Os nomes começam a ser mais importantes 
na base da improvisação em que os companheiros sentem 
necessidade de chamar por alguém. Jara (2010, p. 84) indica 
que Chaplin escreveu o seguinte sobre a sua personagem:

“No tenía ninguna idea acerca del personaje, pero 
en cuanto estuve vestido, la ropa y el maquillaje me 
hicieron sentir el tipo de persona que él era. Empecé a 
conocerlo, y en el momento de aparecer en el escenario, 
ya había nacido por completo… Me di cuenta que tendría 
que pasar el resto de mi vida haciendo descubrimientos 
acerca de la criatura. Cuando me miré al espejo y lo vi 
por primera vez, lo consideré algo fijo, completo. Sin 
embargo, aún no sé todo lo que hay que saber sobre él.”

1.5. A procura do nosso clown e o papel da improvisação 
no trabalho de clown

Segundo Ferracini (2010, p. 222) existem essencialmente 
duas maneiras de encontrar o clown de cada um. Uma 
constrói um caminho de fora para dentro, ou seja, a partir de 
elementos externos (malabarismo, acrobacia, cenas curtas 
cómicas, entre outras), enquanto a outra procura encontrar 
“o clown a partir da dilatação da ingenuidade e do ridículo 
inerente à sua própria pessoa; um caminho de dentro para 
fora”. Embora divergentes, buscam um ponto em comum, 
um trabalho não estereotipado, orgânico e vivo que se 
situa dentro de padrões irrefutáveis à improvisação no 
trabalho de clown. Apesar de uns estarem mais próximos de 
outros, estão todos completamente interligados: o estado, 
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controlo do jogo, sendo que no final deve haver sempre 
um grande crescendo proporcionando a catarse total do 
público. O crescendo está também em muito associado às 
ideias que o clown tem durante a sua estadia em palco. 
A última ideia a ser lançada será a que sai mais fora da 
realidade, mais absurda, utópica, extrapondo os clichés de 
qualquer tema universal; o equilíbrio e o desequilíbrio são 
elementos que pertencem à dinâmica do clown durante o 
jogo, inseridos num determinado espaço de tempo e com 
um ritmo próprio, interferindo no seu comportamento 
físico, emocional, expressivo e energético. O equilíbrio, tal 
como a palavra indica, refere-se ao funcionamento normal 
da ideia que permite ao público situar-se. O desequilíbrio 
é precisamente onde reside o problema do clown, 
representando o seu fracasso, o momento onde o público 
ri ou admira com mais intensidade, o lugar onde habita o 
seu ser mais frágil e sincero. Uma vez neste lugar o clown 
deve assumir com confiança as suas emoções e mostrá-las 
verdadeiramente ao público. Com a reação do público o 
desconforto transforma-se em vitória e assim vai florescendo 
novamente o equilíbrio até ao ponto em que o desequilíbrio 
aparece novamente. Estes elementos não podem existir um 
sem o outro, ambos vivem em coexistência. Funcionam 
dentro do clown como um elevador de energia que vai 
subindo e descendo, aceitando sempre claramente o “nível 
mais baixo”, sem nunca perder o prazer de jogar, porque é 
caso para dizer que “mais ganha quem perde”; o origami 
que funciona mais como uma técnica auxiliar na construção 
do jogo e que não tem necessariamente de estar inserido no 
jogo. Trata-se de perceber exatamente quando e onde é que 
o público gozou de um momento de grande prazer e repeti-
lo intervaladamente no decorrer da cena sem a quebrar, 
fazendo do seu uso uma forma de lhe dar continuidade, força, 
vida e humor. Este momento também pode ser inserido 
propositadamente numa encenação clown para conquistar 
o público, funcionando como “uma carta na manga”, ou seja, 
será um momento em que o clown já sabe que à partida 
vai agradar o público. O origami também pode ir crescendo 
de intensidade; o público é outro fator importante. O 
clown deve saber como conduzir a cena dependendo dos 
diferentes públicos que o assistem. A sua relação parte das 
expectativas que ele capta do público logo nos primeiros 
minutos ou segundos após a sua entrada; o olhar: tal como 
Jara (2010) refere, o clown olha de frente com os olhos 
abertos. Deve ter um olhar inocente, claro, transparente, 
recetivo, aberto, anunciador, informante e pronto para 
sentir e conhecer. O clown comparte constantemente com 
o público através do seu olhar, é como uma criança que 
necessita que os seus pais participem constantemente da 
sua aprendizagem e evolução. O olhar do clown acompanha 
os seus pensamentos, as suas convicções, as suas dúvidas 
e de novo as suas convicções, num processo constante de 
fazer, parar para observar e continuar a fazer. 

Ferracini (2010, p. 226) comenta que Nani Colombaioni, 
palhaço circense, “diz que o clown deve conversar com 

elemento crucial no trabalho de clown, é precisamente o 
ponto de encontro de todas as caraterísticas que lhe dão 
vida e que o diferenciam de qualquer outro tipo de trabalho 
teatral como o teatro cómico, o jogo dramático, o stand 
up comedy, (…). Embora resumidamente apresentadas 
na “II parte: Temáticas da construção da personagem. 
Capítulo 4: Temas e práticas complementares do estudo. 
4.5. Dança-teatro”, mencionamos desde já algumas destas 
caraterísticas acompanhadas do saber de Jesus Jara (2010): 
ação, aceitação, amor, aprendizagem, autenticidade, caos, 
capacidade, descobrimento, disponibilidade, emoção, 
energia, entusiasmo, imaginação, impacto, infância, liberal, 
luz, olhar, nariz, oportunidade, paixão, presença, problema, 
sensação, sinceridade, surpresa, ternura, absurdo, (…). 

“Ser Clown significa estar Clown. Percibir, sentir, accionar 
y relacionarse desde el estado payaso, que consiste en 
estar contigo mismo, tendiendo un puente hacia los 
demás a través de la mirada.” 

(Jesus Jara, 2010, p. 96)

O foco, outro elemento chave para o trabalho de clown 
é concretamente o problema cujo clown está envolvido, 
o lugar de concentração do momento onde reside o seu 
conflito e que tem de ser partilhado com o público. Renato 
Ferracini (2010, p. 224) refere que o clown deve ser capaz 
de “saber discernir o momento de abrir e fechar o foco” 
para que o público não perca o seu interesse fazendo “uma 
ação de cada vez. O clown não é um doente mental que faz 
o público rir; é um artista que faz o seu trabalho”; o jogo 
ou construção de sentido para resolver os problemas em 
que se envolve. Sem tirar a seriedade que ele apresenta 
em cena, ele tem uma outra lógica para resolver os seus 
conflitos na qual faz mergulhar o público. Ferracini (2010, 
p.224) menciona que este, o público, “ri do clown e de si 
mesmo”, pois está a fazer parte do jogo e consciente de 
que “as ações vividas pelo clown podem acontecer com 
qualquer um”; o espaço é de partilha e escuta constante. 
O clown quando entra em cena deve saber situar-se da 
melhor maneira de modo que consiga captar a atenção do 
público totalmente, assim como saber posicionar-se com os 
outros companheiros, objetos e todo o espaço envolvente, 
criando assim através do movimento o melhor desenho 
topográfico possível. Esta paisagem que emerge no tempo 
flui mais rápida ou lentamente dependendo da direção 
em que o clown está no palco. Normalmente, o upstage é 
menos denso e por isso envolve movimentos mais rápidos 
que o downstage na perspetiva de Anne Bogart (2005). No 
tempo, como mencionamos na referência espaço, ocorre 
a variação de velocidade do movimento. O tempo em que 
o público entra no jogo é também fundamental. Para que 
a ação seja executada sem perturbar o público, ele deve 
deixá-lo entrar tranquilamente antes de a executar; o ritmo 
é a maneira como varia o tempo de uma cena. A energia 
que o clown deposita nos diversos momentos pode ir 
crescendo e diminuindo de intensidade, sem nunca perder 
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08 os seus objetos, cantar para eles, (…) sem pressa.” (…) “O 
ator por trás do clown deve ter clareza e calma” (…) “A 
calma na ação e a “conversa” com objetos transformam o 
objeto em interlocutor do clown.” Com estes fatores cria-
se uma lógica própria nas ações que permitem o público 
contemplar e comparar com a sua própria lógica e é entre 
estas duas lógicas que reside o riso. Ferracini (2010, p. 226) 
nota que o clown perante este “duplo jogo” entre ele e o 
objeto “revela-se como ser pensante, como normal.” Para 
nós este jogo é chamado de “triplo”, já que o clown vive 
intensamente numa relação entre ele, o objeto e o público. 

Outro trabalho interessante que Ferracini fala e que vem 
complementar o raciocínio de Nani Colombaioni é o de 
Franki Anderson. Ferracini (2010, p. 227) diz que ela quase 
não fala em clown, mas sim em “fool” que foi traduzido 
por Ângela de Castro como o “anjo-da-guarda do clown”, 
ou seja, um ser imaginário que o faz mover. Franki procura 
esvaziar o centro energético (no clown damos o nome de 
kezzo, situado entre a parte abdominal e genital, onde 
surgem as emoções que depois são impulsionadas) para 
serem preenchidos por essa energia exterior que também 
visa a calma e a tranquilidade. Ferracini (2010) faz mesmo 
um paralelo com Butô de Natsu Nakajima, que diz que o 
ator/dançarino deve primeiro buscar o vazio para ser de 
seguida preenchido pela dança. Franki parte do vazio e da 
calma para chegar às ações físicas  tanto do ator como do 
clown. Esta movimentação propõe ao clown dançar com as 
suas energias, com objetos e companheiros de trabalho, isto 
significa, dançar para o objeto, dançar com ele ou fundir-se 
nele. Franki cria assim uma relação de movimento comum 
ao Teatro Lume e o Nani Colombaioni.
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Trouxe o faz de conta hoje? ¿Trajiste la fantasia hoy? Have you brought 
your make believe with you, today? Relato e performance didáctica.

Adriana Campos

Agradecimentos: Asssociação de Paralisia Cerebral de Coimbra (Projecto Estúdio), 

Cândido Jacob e Graça Pereira Thomas

Resumo

Em 2018, um dos grupos de teatro da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra 

- o Projecto Estúdio, inaugura um rentável negócio que se propõe a rever o preço 

de um poeta e a utilidade de versos por medida. Em 2019, amplia a sua área 

de mercado, convida até os consumidores a experimentar um elixir invisível e 

investe numa pergunta (aparentemente) em miniatura: E o leitor, trouxe o faz de 

conta consigo hoje?

Palavras-Chave: faz de conta, elixir, inutilismo, arte, caixa de brinquedos.

Resumen

En 2018, uno de los grupos de teatro de la Associação de Paralisia Cerebral de 

Coimbra – Projecto Estúdio, abre un negocio rentable que tiene como objectivo 

revisar el precio de un poeta y la utilidade de los versos por medida. En 2019, 

expande su área de mercado, invita incluso a los consumidores a probar un elixir 

invisible e invierte en una pergunta (aparentemente) en miniatura: ¿ y el lector, 

trajo hoy una fantasia?

Palabras clave: fantasia, elixir, inutilidad, arte, caja de juquetes

Abstract

In 2018, Projecto Estúdio, one of the theatre groups at the Associação de Paralisia 

Cerebral the Coimbra, set up a highly profitable business which aims at reviewing 

the price of a poet and the usefulness of tailored verse. In 2019, Projecto Estúdio 

expanded its line of business, asking consumers to experiment an invisible elixir 

and it also invested in a (seemingly) miniature question: What about the readers, 

have they brought their make believe with them, today? 

Keywords: make believe, elixir, uselessness, art, toy box.
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08 Caro leitor, 

Permita-me uma advertência prévia! Este é um relato pouco 
convencional. Não espere ser conduzido maquinalmente 
por este conjunto de palavras. Não tenha a pretensão de ser 
embalado ao fim de um dia cansativo. Aliás, se conta com 
uma experiência com essas características, sugiro que pare 
imediatamente de ler este relato. Irá certamente, aborrecê-
lo e não vai ter utilidade! 

Admita uma pergunta pronta: trouxe o faz de conta consigo, 
hoje? 

É bem provável que não tenha dado conta do seu 
desaparecimento mas com o auxílio deste relato, terá as 
perguntas de que precisa. 

Partilha certamente, da opinião que, “à medida que os 
filhos crescem, as casas [se] tornam (um pouco) mais 
ordenadas, aderem a uma rotina perfeita que durante anos 
não tiveram, numa respeitabilidade estável, segura de si” 
(MENDONÇA, 2015, p. 37). O que se passa das portas para 
dentro, não é muito diferente do que se passa da pele para 
dentro também. 

Atrevo-me a adivinhar que não mexe numa caixa de 
brinquedos faz tempo ou que, dentro de portas (interiores), 
também há muito não deve saltar à corda, sorrir para uma 
nuvem que passa ou ficar com a boca escancarada com uma 
ideia (interior). 

É que um exercício e outro, à medida que os filhos crescem, 
parecem perder a sua (in)utilidade. As histórias disparatadas, 
as peças órfãs dos jogos, as brincadeiras vão-se desfocando 
nas nossas vidas, assim como a arte, os símbolos ou a 
contemplação sem finalidade. Por isso, deixa-se a caixa dos 
brinquedos na infância. 

Ciente deste problema que assola a humanidade, o Projecto 
Estúdio, um dos grupos de teatro da Associação de Paralisia 
Cerebral de Coimbra, depois da tentativa bem sucedida 
em 2018, de resgatar poemas dos objectos mais singelos 

(porque uma janela “pode ser algo que está para além da 
definição do dicionário” (CRUZ, 2016, p.79), improvisa uma 
caixa de brinquedos e coloca-a no meio da rua (imagem 1). 

Faça este exercício: imagine uma caixa de madeira em 
miniatura, com duas gavetas pequenas e duas outras 
maiores. Essa caixa está assente num módulo também 
de madeira e claramente, caixa e módulo, são pequenas 
demais para um qualquer adulto. No topo dessa caixa, em 
destaque, distingue-se a preto e em letras maiúsculas, a 
palavra FI. À frente dessa caixa ou pequeno armário, está 
uma cadeira de madeira (mais uma vez!) que o convoca, 
com as mesmas letras maiúsculas, a preto: FIQUE. Também 
a cadeira é pequena demais (imagem 2)! 

Importa-se de interromper a leitura e desenhar à margem 
de uma folha que tenha por perto, este objecto que acabou 
de ser descrito? Como uma caixa de brinquedos “principia 
uma estação de tréguas” (MENDONÇA, 2015, p. 37), talvez 
este exercício possa demorar mais do que imagina. Não faz 
mal, pode voltar atrás, se for necessário.

É bem provável que até agora, não tenha reparado no 
desaparecimento do faz de conta da sua vida mas com a 
ajuda deste relato pouco convencional, talvez obtenha as 
respostas perguntas de que precisa. 

Regresse à caixa. Abra por favor, a primeira gaveta, a 
pequena! Imagine um álbum de família que se desenrola, 
como uma história de cordel, a preto e a branco.

Queira saber que, tal como na loja com a insígnia FI, existe 
um produto desde o princípio dos tempos, concebido por 
uma família que guardou a sua poção em cavernas. Conta-se 
esta família terá construído templos para armazenar grandes 
quantidades de Fi e que esta receita chega a estar escondida 
secretamente em igrejas. Este produto transforma-se numa 
verdadeira herança para a humanidade! 

Mas como uma caixa de brinquedos ganha outra dimensão 
se lhe atribuirmos um preço, aquele grupo de teatro 
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Imagem 1 

Marca registada 
Loja [ambulante] 
de vender Fi.

Imagem 2

Marca registada 
e cadeira Loja 
[ambulante] 
de vender Fi
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transforma o tal pequeno armário numa loja ambulante de 
vender um produto altamente rentável, de marca registada, 
estudado e adaptado às exigências de mercado e capaz de 
apresentar resultados imediatos na sua vida.

Abra por favor, a segunda gaveta: repare no fundo preto e 
em todos os objectos que a branco, sobressaem. Imagine um 
laboratório em miniatura, todo aprumado, com os utensílios 
alinhados, uma espécie de gabinete de curiosidades mas 
com objectos brancos, definidos, rectos, como manda a 
contemporaneidade de um qualquer laboratório (imagem 
3). Imagine todos os objectos fixos, à excepção de um que 
o desafia…

Finja por último, que um frasco branco minúsculo, com uma 
rolha branca, de cortiça, igualmente pequena e um elixir 
transparente a chamar por si (faz de conta!). Sem sair deste 
relato pouco convencional, abra o frasco, coloque umas 
gotas desse elixir invisível (faz de conta!) sob os pulsos como 
se fosse um perfume e deixe-se sentir borboletas na barriga 
(faz de conta!)! Sabe que basta um Fi por dia para activar a 
sua curiosidade, refrescar as perguntas que existem dentro 
de si e nalguns casos, convocá-lo a ir ao teatro? 

A Loja [ambulante] de vender Fi foi criada especialmente, a 
pensar em si! 

Abra agora, a gaveta mais difícil. Esta gaveta é tão grande 
quanto a anterior mas parece estar perra ou ter algo a 
encravá-la. Dentro dela, imagine o mesmo fundo preto da 
gaveta anterior, uma gambiarra de luzes muito pequenas 
suspensas no topo e cá em baixo, a preto e branco, prédios, 
casas, torres e uma publicidade gigante num dos topos dos 
edifícios: FI. Ao fundo desses prédios, várias personagens 
reais e irreais.

O que imagina ter visto à sua frente? 

Aproveite as margens da folha que utilizou há pouco, e tome 
nota de um título que resuma esta última gaveta (imagem 
4). 

Na loja, mais do que o que foi dito, vêem-se de facto, 
pessoas com borboletas na barriga, elixires transparentes 
parecem cheirar a limão, e irrompem sorrisos sem palavras 
(imagem 5). Ouvem-se espantos, comentários 
descomprometidos e histórias inesperadas; pessoas fingem 
acreditar na história que se conta, fingem comprovar a 
eficácia desse elixir milagroso e fingem ver palcos em 
miniatura.

Não pode este relato medir a inutilidade das suas notas mas 
como se comprova, consumidores e leitores, são capazes de 
acreditar inutilmente que fingir ou fazer de conta podem ser 
a substância da nossa vida. Por isso mesmo, é condecorado, 
neste instante, por este relato pouco convencional, como 
inuFilista. 

Pode dentro de uma caixa como aquela(s), estar a arte de 
fazer tempo? 

Pode uma caixa como aquela(s), servir para alguma coisa? 
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Imagem 3 

laboratório 
portátil Loja 
[ambulante] 

de vender Fi.

Imagem 4

minipalco Loja 
[ambulante] 
de vender Fi

Imagem 5 

transeuntes Loja 
[ambulante] 
de vender Fi
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08 O que pode afinal, uma caixa como aquela(s)?

Num apelo claro a que transeuntes/espectadores 
interrompam a sua vida por instantes, o Projecto Estúdio 
tem gasto os seus dias a inventar fórmulas e antídotos que, 
em vez de respostas, repete perguntas. Investe por isso, em 
negócios que existem desde o princípio dos tempos e que 
definem a própria humanidade. 

À semelhança do que aconteceu em 2018, na Loja 
[temporária] de vender Poetas, neste novo espaço 
comercial, propõe-se um jogo de faz de conta e a pretexto 
de um pequeno frasco vazio, convida-se a voltar a esse 
exercício de infância: brincar (imagem 6).

E por instantes, nesse tempo sem definição, volta-se às 
peças soltas, às gargalhadas debaixo das árvores, aos 
joelhos esfolados…

A arte e o teatro em particular, são muitas vezes equiparados 
a esse exercício de fazer de conta que tal como este relato, 

não nos embala, mas exige de nós e das nossas memórias, 
uma presença viva, construída de forma única, em cada 
representação. O tempo fica suspenso e somos convidados 
a mergulhar numa ficção.

Essa grande caixa preta, a que se pode voltar mesmo que 
os filhos cresçam, não serve efectivamente para nada. Abre 
as cortinas ao espanto, inquieta-nos o coro cabeludo, faz-
nos entrar em realidades que só existem porque decidimos 
acreditar (como na infância!). 

Nessa caixa – seja um pequeno armário ou uma grande caixa 
preta de um auditório nacional, “está a arte de fazer tempo, 
de perdê-lo para que se torne mais nosso, permitindo a 
imaginação, o sentido lúdico e a alegria … 

A caixa de brinquedos não serve para nada, e por isso dá-
nos razões para viver!” (MENDONÇA, 2015, p. 37).

Mesmo que os filhos cresçam! (imagem 7)
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Imagem 6

uma das equipas 
especializadas 
Loja [ambulante] 
de vender Fi

Imagem 7

convidados do 
tamanho da Loja 
[ambulante] 
de vender Fi
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O tempo como medi[a]dor estético: criação e receção da obra 

Maria de Fátima Lambert

Escola Supeiror de Educação do Porto

Resumo

O tempo preside, dirige a existência da obra, na pessoa do sujeito-autor, mesmo quando 

não se evidencia numa primeira receção estética. Na arte contemporânea, apesar 

da diversidade de linguagens que lhe assistem e do desgaste (e controvérsia) que o 

conceito carrega, o tempo firma-se e instala-se. As assunções artísticas manifestadas, 

os significados que o definem, correspondem ao papel, à relevância e ao contexto em 

que o autor o pretende. O tempo é simultaneamente causa e efeito, ponderado por 

via de ideias e materialidades, dispositivos e evanescências que o dão a ver, a ouvir, a 

fruir. Analisam-se algumas obras de artistas que: 1. Desenvolvem a sua produção sob a 

égide racionalizadora/senso-percetiva da ideia de tempo; 2. Estabelecem (ou não) a ideia 

como charneira, nomeiam e/ou sequer a pretendem identificar. 3. Procuram apreender, 

diferenciar e sublinhar-se os modos em que como recetor/ sujeito assinala ou intui, em 

termos estéticos. Ainda, até que ponto, qual a dimensão e modalidades, em o tempo é 

tratado (ou é substância): lentidão, quietude, duração, demora, instante, efemeridade, 

fugacidade precaridade; como é transferível, permutável, percetível e como interfere e 

extrapola além do perímetro da perceção viso-verbica.

Abstract

Time presides, directs the existence of the work, in the person of the subject-author, 

even when it is not evident in a first aesthetic reception. In contemporary art, despite 

the diversity of languages that assist it and the wear and tear (and controversy) that the 

concept carries, time takes hold and settles down. The manifested artistic assumptions, 

the meanings that define it, correspond to the role, relevance and context in which the 

author intends it. Time is simultaneously cause and effect, weighted through ideas and 

materialities, devices and evanescences that make it possible to see, hear, enjoy. Some 

works by artists are analyzed that: 1. Develop their production under the rationalizing 

/ sense-perceptive aegis of the idea of time; 2. Establish (or not) the idea as a hinge, 

name and / or even intend to identify it. 3. They seek to apprehend, differentiate and 

underline the ways in which, as a receiver / subject, it points out or intuitively, in aesthetic 

terms. Still, to what extent, what is the dimension and modalities, in time is it treated 

(or is it substance): slowness, stillness, duration, delay, instant, ephemerality, fleeting 

precariousness; how it is transferable, interchangeable, perceptible and how it interferes 

and extrapolates beyond the perimeter of viso-verbal perception.
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08 Introdução:

E o tempo em que vivemos é o tempo duma profunda 
tomada de consciência. 

(Andresen, 1976:75)

Abordar o conceito de tempo é um risco epistemológco, 
estético e antropológico, para citar apenas disciplinas que o 
tratam. E não apenas agora. 

Não se pretende, neste contexto, proceder a um estudo 
acerca do tempo - o que seria impraticável e pretensioso. 
Identificam-se sim, tópicos associados na sua definição 
plural, que subjazem na escolha das obras contemporâneas 
apresentadas. Revêem-se bases concetuais que 
atravessaram a história do pensamento ocidental e 
contribuem para uma reordenação iconográfica subsumida 
à polissemia da definição de tempo, seus atributos e 
variantes. Ao longo dos últimos 15 anos desenvolveu-
se um levantamento de obras de arte sobretudo visuais, 
audiovisuais, paralelamente à compilação de excertos 
poéticos e ficcionais sob égide das variações que o tempo 
supõe. Essa investigação pronuncia-se sobre o alento e 
sedução que as ideias, adjacentes e constitutivas do tempo, 
evidenciaram durante o séc. XX. Ainda que retrocedendo até 
aos primórdios dos estudos sobre o tempo. Uma iconografia 
subjetiva do tempo que, neste período de confinamento, 
adquiriu outras proporções e significâncias. Palvaras, obras 
e ideias levitam sobre a consciência medida na soma dos 
dias. Assim, nesse leque infindável de estimulos imagéticos, 
a escolha incidiu em casos circunscritos que elucidam as 
vivências, as experiências do tempo, na sua  ambiguidade 
múltipla, todavia recentrada na autofagia do consumo 
artístico como redenção estética.

Arqueologia do instante - limite e duração

E no entanto o tempo escapa a cada instante,  
e quanto mais é meu mais se me escapa,  
e mais se me escapa quanto mais é meu…  
                                                         (Sena, 1989: 93)

Mediante estratégias diferenciadas, que a meu ver, 
contribuem para pensar e visibilizar o tempo, associando 
contradições e devaneios, implícitos no pensamento de 
inúmeros filósofos, poetas e artistas, elaborações situadas 
num rco cronológico expandido. Assim, não analisarei as 
obras de arte, antes compilei ideias que podem complexificar 
a sua receção estética.

Inúmeras aporias foram originadas, desde a Antiguidade, ao 
pensar o tempo, caso do que se lê em  Sexto Empírico. Platão 
refletira sobre o tempo no Timeu. Mas seria Artistóteles, 
quem lhe conferiu avanço para ulteriores explanações, numa 
vertente científica (Physique, IV, 10-14), como analisou 
Hervé Barreau (1968, pp. 213-238). Aristoteles, além dos 
termos platónicos, retomou a argumentação pitagórica, 
instaurando a ideia de tempo associada a movimento, 
mas também ao número. Ou seja, o tempo matemático, 
numa certa forma de o assumir, suscetível de medição, 
apesar da incongruência que lhe assistia, consequência 
da sua divisão, onde apenas o presente se “fixava”, como 
mais tarde quis o Filósofo céptico. A considerar, por outro 
lado, as incomportáveis diferenças entre tempo individual /
subjetivo e tempo histórico. Ou, ainda, as disrupções entre 
um tempo experienciado e o tempo relatado, referenciado 
por Paul Ricoeur: “O tempo relatado é como que uma ponte 
lançada acima da brecha que a especulação não cessa 
de atravessar entre o tempo fenomenológico e o tempo 
cosmológico.” (1985: 352) 
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Fig. 1a) - Tacita 
Dean (2001). The 
Green Ray. Vídeo. 
(2 stills do vídeo)

Fig. 1b) - Tacita Dean 
(2001). The Green 
Ray. Edição para a 
Revista Parkett, vol 
62 e Still do vídeo.
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O tempo narrado pelos escritores, retem a sua passagem, 
repetida todas as vezes que as frases se lêem. Magicamente, 
o tempo retoma-se, revisita-se, toda flui no instante em 
que se conclui. Por outro lado, em alguns segmentos de 
texto, as narrativas são poderosas imagens que cativam o 
leitor, estimulando a constituição de imagens mentais que 
correspondem. Assim, a primeira escolha iconográfica [Figs. 
1a) e 1b)] incidiu na abordagem do mítico The Green Ray, 
vídeo de Tacita Dean (2001), convocando a lenda do Raio 
Verde que ficou celebrizada na ficção de Jules Verne (1882). 

O escritor francês complexifica a busca mítica de um 
fenómeno natural que seria apenas observável em dias de 
boa luminosidade, céu ameno e horizonte limpo. O foco 
converge nesse instante brevíssimo em que o sol mergulha 
na linha do horizonte, sugerindo a miragem de um raio verde. 
Poucos o viram certamente: “Cependant, ainsi qu’il arrive 
quelquefois après un trouble atmosphérique brutalement 
amené, brutalement disparu, le 
temps était devenu admirable, le ciel 
d’une pureté parfaite.” (Verne, 1882, 
Chap. XII, https://fr.wikisource.org/
wiki/Le_Rayon_vert/Chapitre_XXII)

Em A Ilha do dia antes (1994), 
Umberto Eco estagnava o tempo; 
ou melhor, movimentava-o, forward 
e rewind, uma, duas, vezes sem 
fim: num modo incessante, ao 
sabor da circularidade mítica, 
argumentada por Octavio Paz Los 
Hijos del Limbo (1974). Os discos que 
rodam o tempo, o disco do tempo 
que nenhum discóbolo lança em 
consciência total. O tempo mítico, 
na circularidade, contrapõe-se à 
linearidade do tempo humano – 
privilégio (envenenado) do humano. 
O eterno retorno que, segundo 
Nietzsche é a remissão derradeira, 
após afirmada a morte de Deus.

Questiona-se quer a realidade do 
tempo, quer a sua perceção, perante 
a incapacidade, a impossiblidade de 
o deter, de o materializar. No que o 
tempo não pode ser uma verdade, 
nem sequer uma vidência balizada 
por mais do que um indivíduo que 
o meça com as suas circunstâncias 
instáveis. Ele (o tempo), essa 
incógnita cujos rastos, todavia, se 
fixam, intermitentes e perenes, em 
pessoas, coisas e paisagens. Um 
tempo situacional, condicionado 
e dominador; que domestica e se 
desagrega, simultaneamente.  Sendo 

um tempo improvável de representar, todavia substância 
de maior volúpia na criação artística ao longo de sempre. 
Novalis alertava para o fato de que: “Toda a realidade 
tem um antes e um depois – ambos são possibilidades. – 
Depois é uma possibilidade. Antes foi uma possibilidade. Na 
realidade, todavia, tudo é igual.” (Novalis, 1992: 17) 

Por outro lado, essa espécie de repetição diferenciada que é 
o tempo (como percecionado, “reconhecido” ou inteligível), 
ergue-se como uma glosa de máscaras/rostos para entes de 
cronologias distintas. Vej-se o caso da célebre da fotografia 
de Man Ray (Kiki and the African Mask, 1926), que foi 
sucessivamente apropriada, retomada por diferentes artistas 
ao longo do séc. XX e no séc. XXI (figs. 2, 3 e 4). Destacam-se, 
neste contexto, as versões de: Daniel Blaufuks, Self-Portray, 
2012, double screening de video; Oskar Alegria, The Search 
for Emak Bakia, filme de 2013; Catherine Balet - Looking for 
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Fig. 2 – Man Ray e Daniel Blaufuks.

Fig. 3 – Man Ray e Catherine Balet.

Fig. 4 – Man Ray e Oskar Alegria..
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08 the Masters in Ricardo’s Golden Shoes #17 (Tribute to Man 

Ray, Noire et blanche, 1926), fotografias de 2016.

No caso da obra de Man Ray, foi assumida por rostos 
com identidades e em tempos diferentes, comportando, 
absorvendo e diferenciando o tempo da fotografia original 
e as subjetividades dos 3 autores contemporâneos: Daniel 
Bluafuks, Catherina Valet e Oskar Alegria. 

A obsessão em fixar o tempo, pela via da obra de arte, 
assenta na pretensão de o exorcizar, de o reter, entre outros 
escopos levantados pelas poéticas visuais ou literárias. 
A própria periodização das obras geradas pelos autores 
remete para essas condições e desígnios. Nestes meses 
que vivemos, torna-se impossível negar a necessidade de 
experienciar e, paralelamente, narrar, descrever e relatar 
o tempo. Entendendo-o como dilatado ou reduzido. O 
tempo perdido é para que haja tempo para vivermos. 
As plantas e os animais ocupam o espaço que nós lhes 
cedemos neste intervalo, nesta suspensão. Confrontados na 
contemplação das ruínas num sítio arqueológico ou numa 
cidade acelerada, as reflexões de Marc Augé sublinham a 
evidência  de um tempo que não é nem o tempo abordado 
pela história, nem tampouco aquele tempo impoluto que os 
restauros pretendem ressucitar: “É um tempo perdido, cuja 
recuperação compete à arte.” (2003: 7)

Até que ponto/termo, são percetíveis, suscetíveis de serem 
apreendidas os conceitos que contribuem para a definição de 
tempo: simultaneidade/intercessão, sucessão/sequência, 
duração/demora (instantaneidade) que, com toda a 

pujança se contemplam na paisagem natural em mudanças 
quase impercetíveis e mínimas por vezes. As mutações na 
vegetação atenuam-se pois seguidas com olhares que as 
podem acompanhar, tomando certos segmentos como foco 
para observação, procurando detetar as transformações e 
as resiliências da sua aparência.

Na contemplação estética da paisagem natural (e cultural), 
os conceitos atrás enunciados, associam-se imageticamente 
às dimensões transfiguradores (ainda que perenes) de 
tempo que se explicitam, por sua vez, nas fases, partes, 
secções exteriormente assinaláveis pela sua tripartição: 
passado, presente e futuro. Para além das asserções 
compósitas - quer uma, quer outra - devem considerar-se 
as ideias contíguas/adjacentes em o tempo se institui (em 
termos de afinidades, cumplicidades mesmo): lentidão, 
quietude, duração, demora, instante, efemeridade, 
fugacidade precaridade; ponderar como é transferível, 
permutável, percetível e, ainda, como interfere e extrapola 
além do perímetro da perceção viso-verbica. 

Volte-se atrás na história do pensamento, de novo, 
lembrando que Aristóteles isolou a noção de tempo 
contraposta à noção de tempo-eternidade, ao considerar 
que era a alma (ou o intelecto) que conformava a medida 
do tempo e a capacidade de o enumerar. Nas constelações, 

nos elementos da cosmologia 
transversal em culturas e períodos 
da história da humanidade, o 
tempo extroverte-se em imagens 
densas, como que emanadas de 
uma fusão entre terra, fogo, ar e 
água. São início e fim – tempo que 
clama pela eternidade. Vejam-se 
as imagens pregnantes de Anselm 
Kiefer. (Fig.6) 

O tempo sagrado, por sua 
natureza, era reversível, no 
sentido em que é um Tempo 
mítico primordial tornado 
presente. Toda a festa religiosa, 
todo o tempo litúrgico, representa 
a reactualização de um evento 
sagrado que teve lugar num 
passado mítico, «no começo» 
(Eliade, 1992: 59-60) 

O tempo sagrado, periodicamente 
reatualizado nas religiões pré-
cristãs (sobretudo nas religiões 
arcaicas) é um Tempo mítico, 

quer dizer, um tempo primordial, 
não identificável no passado 

histórico, um Tempo original, neste sentido em que brotou 
«de golpe», que não foi precedido por um outro tempo, 
porque nenhum tempo podia existir antes da aparição da 
realidade narrada pelo mito. (Eliade, 1992: 59-60).Há que 
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Fig. 5 – João Queiroz (4 pinturas publicadas no Facebook entre 2017 e 2020).
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admitir as suas mutações e transfigurações impercetíveis 
ou evidenciadas. Talvez residindo no fim dos tempos, na 
simbólica viagem ao fim do mundo que será, onde todos os 
tempos se sobrepõem, na amálgama de todos os nascidos, 
desde o início/origem [Origo] da eternidade.

Se o tempo não existisse, onde (se)pararia a duração? 
Tudo a demorar para sempre e em nada. Há uma repetição 
na passagem dos nossos dias. Essa repetição podia ser 
revisão, podia ser enfatização, podia ser exorcismo, podia 
ser despojamento, mas também podia ser compulsão e 
endereçar-se para um tomar posse, domesticar. O tempo é 
um produto de repetição e de imprevisto, é em uníssono 
aparente e distópico. A repetição traduz-se pelo uso das 
mesmas palavras, pelas mesmas ideias, pelas mesmas 
configurações retóricas e/ou iconográficas, passando para 
analogia do visual para além do verbico. Sabe-se, com Gilles 
Deleuze, que a Diferença cria a intensidade e dinamiza o 
mergulho até ao que possa ser assumido como “o profundo”.

Todas as repetições, não será isso mesmo que determina 
(ordena, dispõe) a forma pura do tempo? Essa forma 
pura, a linhe recta define-se, com efeito, pela ordem que 
distribui um “à frente”, um durante e um depois, pelo 
conjunto que recolhe os três na simultaneidade da sua 
síntese a priori, e por uma série que faz corresponder, 
a cada um, um tipo de repetição. (Deleuze, 1968: 376)

A diferença procura a mesmidade ou pretende instaurar a 
distância que a anuncie 
como inigualável?

A mesmidade coincide na 
repetição e diferença de si 
mesmo (Fig. 7). A repetição 
que, na poética de Manoel 
de Barros, significava 
diferença (acionada 
pela mesmidade): 
“Repetir, repetir até ser 
diferente”. (Barros, 2001) 
Não necessariamente 
o significado literal das 
palavras, no pensamento 

das frases, significa o que está pre-concetualizado, pré-
reconhecido, que é suposto ser a verdade na passagem de 
um tempo exclusivamente linear (unilateral, acrescentaria 
eu). A perceção, o entendimento primeiro, não garante a 
verdade do real, ponderou Henri Bergson: “percebemos para 

agir sobre o mundo e não para 
conhecê-lo…não percebemos o 
mover-se propriamente, assim 
como não percebemos o passar 
do tempo…” (Leopoldo e Silva, 
1992: 143)

Percebemos/percecionamos 
o tempo, na passagem 
ininterrupta dos instantes; por 
vezes, detemo-nos para usufruir 
de instantes únicos e perdidos: 
é irreversível. Bachelard em 
L’intuition de l’instant, acerca 
da obra de M. Roupnel, 

sublinha a dimensão psicoafetiva - e fenomenológica - do 
instante, como instaurador da definição de tempo. Pois “…o 
instante é já a solidão…é a solidão no seu valor metafísico 
mais despojado.” (Bachelard, 1932: 13)

O tempo, em consonância à transição quase invisível da 
súmula de instante, é “instante solitário, como a consciência 
da solidão.” (Bachelard, 1932: 13)

Qual é, então, a nossa consciência da realidade do tempo? 
Como é que os artistas souberam transpor para a sua obra, 
as diferentes aceções em que entendem o tempo?

Fechar o tempo: regresso ao instante 

O tempo tem apenas uma realidade, a do instante. Dito 
de outra forma, o tempo é uma realidade encerrada no 
instante e suspensa entre dois néants (nadas).  
(Bachelard, L’Intuiton de l’Instant (1932 
e La Dialectique de la durée (1936)
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Fig. 6 - Anselm Kiefer - Am Anfang. 2003 /Anselm Kiefer.Voyage au bout de la nuit. 2004

Fig. 7 – João Jacinto (4 + 4 pinturas publicadas no Facebook entre 2019 e 2020)
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gerou uma contradição, assinalada por Barreau (1968). 
Numa certa perspetiva, o instante é o mesmo: identifica-
se com o seu substrato; é o instante-limite. Mas, numa 
outra perspetiva, já não é o mesmo: torna-se diversificado, 
o que permite ter a noção de anterior e de posterior; é o 
instante-número. Segundo o Estagirita, ambos são instante: 
«le temps est nombre non en tant que nombre nombrant, 
mais comme nombre nombre. Et celui-ci se produit, 
antérieur et postérieur, toujours autre, car les instants 
sont différents». (Barreau, 1968: 214, apud Aristote, 220 b 
9-10). Consequentemente, o tempo não é somente limite, 
pois possui uma dimensão numérica (Barreau, 1968: 215) e 
implica uma grandeza espacial, pois advém do movimento 
– que emerge do repouso e não vice-versa. Esta ideia de 
espacialização torna-se sedutora para a criação artística, 
quer bidimensional, quer tridimensional. Tempo e espaço, 
na obra produzida, procuram uma conveniência mais do 
que uma síntese. De algum modo, conciliam-se duração e 
instante. (Fig. 8)

A duração (Henri Bergson) e o instante (Gaston Bachelard, 
L’intuition de l’Instant, Paris, Gallimard, 1935) surgem 
concatenados (conciliados) nas reflexões suscitadas perante 
as obras de arte. Quando se percebe que o processo criativo 
permanece em processo/devir, acumulando as imagens 
possíveis que os recetores, ilusoriamente, lhes outorgam, 
quando delas se apropriam, tornando-se, de certo modo, 
em autores. Assim, expande-se mais e mais o impacto das 
obras de arte, promulgando uma agregação de elementos 
que se afiguram infindáveis. 

Se Andrei Tartkovski “esculpiu o tempo” e George Kubler 
“configurou o tempo”, também muitos outros autores e 
artistas “o” pensaram ou lhe atribuíram condição exterior 
[tempo]”, recompondo ou recuperando o arco cronológico 
que abriga tanto a linearidade, quanto a circularidade de 

Kronos – Octavio Paz. A forma circular persiste hoje na obra 
de inúmeros artistas visuais que a celebram como a mais 
simples e completa, simultaneamente. Ou seja, no círculo 
persiste a razão hermética que regimentou a razão artística 
e estética, desde a modernidade e até à época atual, para 
nos cingirmos aos diversificados movimentos do séc. XX e 
inícios de séc. XXI. No círculo, mantém-se a aceção sagrada, 
divina, atravessada pela retoma intelectual e criativa dos 
humanos. Estes garantiam a perfetibilidade e a queda, num 
jogo de tensões sobrepostas e instigantes.

Na ficção viso-verbica, os tempos do tempo sobrepõem-
se, espécie de música das esferas dos pitagóricos, 
convertendo-se em dinamismo que seduz o espectador-
viajante. Qual a repercussão da noção de tempo e como 
subjaz na criação? Quais os registos mais privilegiados para 
consignar o tempo? Considerando que a multiplicidade é 
infinita, restringe-se, obviamente às obras identificadas 
neste estudo. A indagação não teria fim, houve, pois, que 
selecionar os objetos artísticos, numa panóplia que decorre 
num arco cronológica da Arte Contemporânea, de modo a 

que seja possível desenvolver 
a sua análise e consequente 
reflexão. O tempo preside, 
dirige a existência da obra, 
na pessoa do sujeito-autor, 
mesmo quando não se 
evidencia numa primeira 
receção estética. Na arte 
contemporânea, apesar da 
diversidade de linguagens que 
lhe assistem e do desgaste (e 
controvérsia) que o conceito 
carrega, o tempo firma-se 
e instala-se. As assunções 
artísticas manifestadas, os 
significados que o definem, 
correspondem ao papel, à 
relevância e ao contexto em 
que o autor o pretende. O 
tempo é simultaneamente 

causa e efeito, ponderado por via de ideias e materialidades, 
dispositivos e evanescências que o dão a ver, a ouvir, a fruir. 
O Tempo só pode existir mediante um ato de consciência, 
lembrou Santo Agostinho.

A perceção do tempo difere das outras formas de 
perceção. Com efeito, contrariamente à visão ou 
audição, o tempo não é uma realidade física que se 
possa captar diretamente através de um órgão sensorial 
específico, que transformaria a informação temporal em 
fluxo nervoso. (DROIT-VOLET, https://www.universalis.
fr/encyclopedie/perception-du-temps/#i_2275)

Será? Por vezes, parece-nos que a sensação do tempo se 
associa a um sentido em particular...pela ação da memória 
(lembrando Marcel Proust)...que a singularidade do eu 
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Fig. 8 - Paulo Climachauska. O Dia em que Terra Parou, 2013 / Fechado para Balanço, 2013
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Acrescentam-se tempos e mais que tempos, numa gramática 
por domesticar. Tanto tempo grudado no tempo em 
vertigem e aumento, eis que a demora, sendo paradigma a 
celebrar, impera sobre a insaciável passagem das horas que 
não de Fernando Pessoa. Nesses casos, em que se anseia, se 
tem expetativa, sensações múltiplas impera. Vislumbra-se a 
possibilidade de incumprimento, de inacabado. Invocam-se 
representações mitificadas de um futuro a porvir. Enquanto 
representamen, numa plataforma experiencial singular, a 
espessura do tempo tanto pode significar posse, quanto 
perda por abandono – desistência. 

Gérard de Champeaux escreveu em Une Oubliée, la durée 
(1978) que à noção de duração presidem a persistência, 
coerência e interiorização. Talvez que quando se aborde 
a noção de instante, as mesmas qualidades subsidiem 
a sua retenção conceitual em imagem, ao que acresce, 
porventura, a convicção. Em última instância, se o instante 
for cumprido, interiorizado, sujeita-se a um movimento 
centrípeto, revertendo para a acumulação impercetível que 
é a duração, pelo ato e mediação acionada, em devir. Entre 
a continuidade e a descontinuidade. Ricoeur afirmou: “A 
continuidade do tempo não pode ser senão o corolário da 
sua continuidade.” (1985: 362)

Para Bachelard, a descontinuidade do tempo, a sua 
essência, seria conciliadora entre os domínios da poética, 
da metafísica e da ciência – remetendo, no relativo a esta 
última, para os ‘saltos’ estabelecidos pela física quântica e 
pela teoria da Relatividade. Refletia sobre a “consciência 
vivida”, e no contexto da fenomenologia do eu: «Nunca 
se viu bem o mundo, se não se sonhou o que se (de)via.” 
(Bachelard, 1978: 148) 

É nesta consciência de um tempo fugaz/frágil /quase 
impercetível, embora impossível de dominar, que se revela 
o mundo na sua evidência impreterível. Transverbera como 
sinónimo de um dentro e de um fora reunido na atenção 
precária do instante, que apenas perdura pela memória, 
organizado (ainda segundo os moldes) na visão agostiniana, 
segundo a qual: «O presente das coisas passadas, é a 
memória; o presente das coisas presentes, é a atenção; o 
presente das coisas passadas, é a espera.” (Confissões, livro 
XI, XX).

Reconhece-se que o tempo reside na interioridade do eu/
figura, no espaço do mundo que o alberga, na condição 
de tempo exterior, ideias expressas por Peter Handke em 
Poema à Duração ou por Pascal Quignard, entre tantos 
outros escritores e poetas:

O tempo é espaço interior – o espaço é tempo 
exterior. (Síntese dos mesmos.) Figuras temporais, etc. 
Espaço e tempo nascem ao mesmo tempo. 
A força dos indivíduos temporais mede-se pelo espaço – 
a força dos indivíduos espaciais mede-se pelo

        tempo (duração). (Quignard, 2002: 12)

toma como primordial – sendo portanto uma sensação 
subjetivada. Como ensinar a alguém - que nem mesmo a 
própria pessoa sabe – explicar ou dar a conhecer o que 
é o tempo? Há que distinguir entre uma ponderação, 
argumentação intelectualizada do tempo e a vivência 
individual que configura a noção de tempo – subjetiva e 
individuada, portanto personalizada.

Quando se aguarda, enquanto se espera, subsiste uma 
consciência de passagem do tempo, experimenta-se a 
passagem do tempo na sua forma mais pura, como assinalou 
Henri Guitton, pois: “Essa passagem confronta-nos com o 
problema de ser.” (Guitton, 1985: 8) 

Quando se anseia, impera a expetativa. As sensações 
múltiplas predominam, ainda que se oponham. No 
incumprimento do plausível, o inacabado pode erguer-se 
na precaridade do eu. Invocam-se, então, representações 
mitificadas de um futuro a porvir.

A espessura do tempo

Assim como o caminho que percorremos fisicamente 
sobre a terra é apenas uma linha e não uma superfície, 
na vida, quando queremos agarrar e possuir algo, 
devemos deixar muitas coisas à direita e á esquerda e 
renunciar a diversas outras. (Schopenhauer, 2001: 10)

Autorizei-me a fluir na convocação de perceções noções 
advindas da contemplação e de leituras (saberes de outrem) 
– num processo de introjeção, projeção manifestamente 
viso-verbico mas que, na realidade, incorpora diferentes 
sentidos e noções. Questiona-se a duração da demora 
e vice-versa. Como a consciência de medir o tempo, se 
influencia sempre pela pragmática dos dias, nas rotinas e nas 
interrupções, nas descontinuidades que não sabemos ou 
podemos dominar a nosso bel-prazer. Todavia, a manifesta 
e comum concordância, quanto ao privilégio do artista ou 
do autor a demorar-se no processo do fazer, posicionou-se 
como tópico primordial, que assim consignou a intervenção 
artística e a tomou como obra/peça. Há uma unidade que 
estabiliza a intervenção como peça – e logo, logo, a pode 
libertar e reconverter em transitória.

Sobre o significado que a duração possui na atualidade, 
desenrolaram-se reflexões quanto ao modo como interfere 
no processo de criação artística, como este se adequa ou 
agride a vontade de assimilação pensada em situações 
de pesquisa, convocando cohecimentos e saberes – 
aparentemente desencessários ou excessivos.

Regressando à espessura do tempo: adivinhe-se quanto 
é possível medir o tempo, essa “soma de dias” que é 
incessante e se sabe incontrolável. O tempo é cronométrico, 
o tempo dos relógios: o relógio a que se dá corda, dá-se 
corda ao tempo, para o acionar. Ou os relógios digitais, em 
que o tempo decorre inexoravelmente.
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Cumprindo o jogo entre o tempo interior e o tempo exterior, 
cada pessoa arroga a forma de lograr a sua consciência 
do tempo. Há sempre dificuldade em o definir, antes de 
mais, para si mesmo, introspetivamente, que se empenha 
em o conseguir. Ao pensar a sensação de duração ocorre 
o mesmo, pois cada temperamento possui um modo de 
escoar o tempo. Alguns preferem viver as coisas intensa 
e rapidamente. Noutras ocasiões, procuramos que as 
vivências perdurem o mais possível. Outras pessoas ainda, 
anseiam por dilatar antecipadamente o que imaginam 
consiga persistir. Vivemos a curto, a médio ou longo prazo a 
ideia/intuição da duração, vertendo-a no espaço – visualiza-
se na extensão de algo que possui maior “realidade”, 
visibilidade do que essa abstração do tempo. A partir de 
Leibniz, segundo Alain Delaunay, “a duração está para a 
ordem temporal, como a extensão para a ordem espacial.” 

Transplantar o tempo nas suas Alegorias

A realidade é o fluir do tempo – antes e depois, afiançou 
Novalis – asseverada pela ideia do devir – na qualidade 
abstrata que esgota o presente/durante – implicado numa 

aceção literal. Como avisou Henri Guitton “entre o instante 
e a duração, surge uma espécie de conflito”. (1985: 7)

O tempo é um fluxo, que mantém uma zona de conforto, 
acreditando-se mesmo que perdura ininterruptamente. A 
irreflexão da passagem do tempo esgrima a consciência da 
finitude na pessoa humana. Falar da propagação do tempo, 
é evocar a evolução cronológica de formas (e sujeições) 
simultâneas de tempo. Incapaz de ser domada, a decorrência 
supõe a ideia do fenómeno que persiste, a perseverança 
temporal de uma realidade, precisamente porque possível 

de atingir, subtilmente intocável. Esta aceção (postulado) do 
tempo-fluxo foi alvo da crítica de Merleau-Ponty, na senda 
do que Edmund Husserl denominou “auto-manifestação”. 
Teria de estar para além do tempo-fluxo: «A passagem do 
presente a um outro presente, eu não a penso, não sou seu 
espectador, eu a efetuo, eu já estou no presente que virá, 
(…) eu mesmo sou o tempo, um tempo que “permanece” e 
não “se escoa” nem “muda”, como Kant o disse em alguns 
textos.” (Merleau-Ponty, 1994: 564)

Fig. 10 - António Olaio. Petits Mots, 2020 [a partir 
de poema de Bernardo Pinto de Almeida]

Consequentemente, a experiência humana do tempo não 
se reduziria ao fluxo, que fundamenta tanto a duração 
advinda da física de Galileu, quanto a duração-tensão 
implícita na intuição bergsoniana: «La durée n’est que par 
son ouverture à l’éternité au cœur de l’instant.» (Delaunay, 
in http://www.universalis.fr/encyclopedie/duree/)

Como se sabe o tempo, para além do que é a evidência do 
imediato, quanto tempo demora o imediato que se institui 
em durante? 

Dependendo da capacidade, interesse ou empatia para que 
se exerça a atenção que o demonstra? 

É essencial ao tempo não ser apenas tempo efetivo 
ou que se escoa, mas ainda tempo que se sabe (…) É 
pela temporalidade que, sem contradição, pode haver 
ipseidade, sentido e razão. (Merleau-Ponty, 1994: 566)

O tempo institui-se em plenitude nos momentos de 
imediato – instantâneos ou duradoiros – que cada pessoa 
pode percecionar e – intelectualizando, racionalizando – 
reconhecer como momento não apenas depois de vivido, 
mas enquanto vivido na lucidez da sua passagem.

A submissão da duração a uma regra geométrica de extensão 
temporal, permite a redução de ritmos fenomenais ao 
tempo uniforme dos relógios – como diagrama temporal de 
um movimento regular uniforme, idealmente monótono, 
linear, composto de instantes sucessivos. A ligação entre 

Fig. 9 - Felipe Barbosa – A roda do tempo, 2020
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os instantes é de exterioridade pura. Nada comporta em 
si o princípio da sua permanência. (Delaunay, http://www.
universalis.fr/encyclopedie/duree/)

A ideia de duração, como se viu, associa-se à ideia de espera, 
atraindo possível concretização daquilo que se aguarda, 
receia ou aspira. O ato de esperar orienta-se para um futuro 
almejado ou, pelo contrário, que tememos, do qual nos 
queremos afastar. Numa certa perspetiva, quer a duração, 
quer o instante, suscitam ansiedade – porque podem ser 
goradas, frustradas. O ato da espera é um ato essencial da 
condição humana (Guitton, 1985: 8). 

A medição da duração, através de dispositivos cronométricos, 
é de impossível compreensão íntima na sua espessura, 
pois é impensável na sua incomensurabilidade. Ainda 
que causando incómodo ou angústia, essa incapacidade 
garante/proporciona uma mais sana assunção do eu, sem 
que se esgote numa conquista inglória pelo mensurável.

Enquanto permanecemos na vivência das ações continuadas 
(impensadas, pois incorporadas no quotidiano), tendemos a 
esquecer a marcha do tempo; é no pensamento da espera 
que “nós experimentamos o escoamento do tempo na sua 
forma mais pura”. Esse escoamento confronta-nos com o 
problema do ser. (Guitton, 1985, 8)

As 3 aceções complementares de tempo na mitologia grega, 
alojam-se nas respetivas alegorias, projetadas ao longo 
de séculos, recriando ambiguidades e proporcionando 
um discurso polissémico inesgotável. Lembrando a 
concetualização trabalhada nas tábuas correspondentes, no 
Atlas Mnémosine de Aby Warburg, desde há poucos anos 
disponível online, atenda-se às alegorias de:

Kronos – apenas uma referência na Tábua 81 . Enfatizado na 
personificação do tempo infinito.

Kairós – surge na Tábua 48 - Fortuna com 7 referências: 
imagens 22, 23, 24.1; sequências 1, 3, 4 e 5. Evocado na 
personificação da ocasião2.  

1 In https://warburg.library.cornell.edu/panel-image/
panel-8-image-8
2 Panel 48 Image 22 in https://warburg.library.cornell.
edu/panel-image/panel-48-image-22

Panel 48 Image 23 in https://warburg.library.cornell.edu/
panel-image/panel-48-image-23

Panel 48 Image 24.1 in https://warburg.library.cornell.edu/
panel-image/panel-48-image-241

Panel 48 Sequence 5 in https://warburg.library.cornell.edu/
image-group/panel-48-sequence-5

Panel 48 Sequence 3 in https://warburg.library.cornell.edu/
image-group/panel-48-sequence-3

Panel 48 Sequence 1 in https://warburg.library.cornell.edu/
image-group/panel-48-sequence-1
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Aión – surge na Tábua 83 , personificação do tempo ilimitado, 
portanto vago, sem e com todo o preenchimento infinito. 

Aión implica o que está para além da permanência do 
humano; o que está para além da morte; convoca a ideia 
de suspensão, que avançaria eu, por minha adesão, a uma 
certa aceção de époché. Aion assegura uma concetualização 
mitológica de tempo, diametralmente oposta a Kronos, que 
é empírico (supostamente objetivo, ainda que já vimos ser 
incapaz de ser percecionado pelos sentidos…).

O mundo alimenta-se, ainda, de alegorias, configurando 
numa aceção conjugada as 3 personificações, onde se 
destaca a dominância de Kronos, divindade que ao longo 
dos milénios mais diretamente é invocada.

O mundo impregna-se de uma grande solidão, que é 
concedida pelo acumulo de existências individuais e únicas. 
A solidão de cada um existir per se, ainda que eu tenha tido 
a minha tão grudada na mão do meu amado que pensava 
impedir que partisse. Portanto, a solidão no mundo que 
é redondo, onde os valores mudam, todavia, afluem sem 
cessar. Nesse dinamismo dual, a consciência da brevidade 
e da duração implicam-se e contrariam-se. Ou podem 
contribuir para um plausível discernimento: “A eternidade e 
um instante é a mesma coisa.” (Santo Agostinho, 1977: 301) 

Para o indivíduo nascido sob o signo de Saturno, o tempo 
é o meio da repressão, da inadequação, da repetição, 
mero cumprimento. No tempo, somos apenas o que 
somos: o que sempre fomos. No espaço, podemos ser 
outra pessoa. (…) (Sontag, 1986: 89-90)

 

As premissas que gerem a vitalidade de cada pessoa são, 
consequentemente, perseverantes e convictas. Organizam a 
vida numa circularidade que é consecutivamente quebrada 
e, acreditemos, reposta e amplificada. Assim, a ideia de 
criação artística, pensando com Schopenhauer, será a 
única redenção [capaz de sossegar] do humano, perante a 
inevitabilidade dessa circularidade que afinal é linear. Ainda 
que a obra de arte permaneça, mesmo quando se assemelha 
a ser efémera. Isto porque a vivência estética provocada no 
espetador, quanto do autor é imaterial. A materialidade 
precária, ou não, da constituição [organismo] da obra como 
matéria que se apaga e diminui, ganhando imaterialidade 
[incomensurável e não-visível], numa plataforma superior, 
que cada pessoa guarda em si e os demais não sabem nunca 
na totalidade o que é.

A absorção dos tempos está no tempo, correspondendo 
ao Tempo (com maiúscula) o sentido de Eternidade em 
Santo Agostinho: “Na eternidade, ao contrário, nada passa, 
tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo 

Panel 48 Sequence 4 in https://warburg.library.cornell.edu/
image-group/panel-48-sequence-4
3 Panel 8 Sequence 4 in https://warburg.library.cornell.
edu/image-group/panel-8-sequence-4
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presente.” A ideia é explicitada, assinalando que “A mais 
alta personalidade humana será aquela que, em tudo o que 
cada um faça, sinta ou pense, ela estiver sempre presente a 
todo instante como se cada instante fosse toda a sua vida.” 
(Almada Negreiros, 1982: 148)

O instante, que se segue ao instante, converte-se em duração 
e em memória (bifurcada em retrospetiva e prospetiva, a 
que será em devir), ideia que atravessa o tempo cronológico, 
garantindo-lhe a ilusão de “demorar-se” dentro e fora de nós 
(por algum tempo…). Em derradeira instância, mais e mais, 
tudo se concentra na definição de “duração”, desde Santo 
Agostinho que sobre tal se pondera…o tempo presente não 
auferirá de duração. Talvez? Sendo que quer o passado e/ou 
o futuro, a garantem: 

Quem nunca sentiu a duração 
não viveu. 
A duração não aliena, 
leva-me ao caminho certo. (…) (Handke, 2002: 77-79)

Conclusão:

Leonardo da Vinci plasmou a passagem do tempo na 
pintura, metaforizado no fluir da água entre penhascos, 
deslizando nas montanhas. Os detalhes simbólicos 
participavam nas paisagens-fundo-cenário, destacando as 
figuras retratadas, cujos rostos se congelavam no tempo. 
Procurava, talvez, a conciliação (impossível) entre o tempo 
geológico, o tempo histórico, o tempo orgânico, o tempo do 
humano, tantos tempos e, assim, projetou-se além do seu 
tempo. Muitos artistas, ao longo de séculos, partilharam 
tais obsessões e motores estéticos, domesticando o tempo 
em obra. As aceções de tempo oscilam, movimentam-se, 
consoante os dilemas gritantes de cada época e, por sua 
vez, nas obras de arte reverbera a inconstância ativadora 
dos pequenos tempos, aqueles que se escapam das grandes 
celebrações e determinam os vindouros: os instantes-
detalhes. Os tempinhos são partículas menores do tempo, 
como metaforizou Lenora de Barros, nos seus vídeos e 
fotografias, quando se assiste a algo que parece a revolução 

cirúrgica de ponteiros de relógio que se libertarem dos 
grilhões da medição, da cronologia. Estratégias subtis, 
com a lentidão cúmplice a reunir os pedaços do tempo.

Atendendo às obras inscritas/consideradas no cenário da 
arte contemporânea, trataram-se aquelas que suscitam, 
exaltam o primado (experiência estética) da imagem 
simbólica das elaborações conceituais do tempo, a exercer-
se como desafio na sensibilidade e pensamento dos 
recetores. Nestas obras escolhidas, o aprofundamento, de 
tudo aquilo que a sua polissemia comporta, significa-se na 
noção de “duração”. As obras revelam a consubstanciação e 
matéria das variantes assumidas no e do que seja o tempo, 
procurando-lhe uma imobilização que, todavia, é dinâmica 
e que, assim, se conecta ao devir. Tempo é algo interno, 
assinalou Merleau-Ponty; dir-se-á algo que, para nossa 
própria salvaguarda, se formata, aciona-se a tecla “delete”, 
para de novo ser “reformatado”, procurando imitar o tempo 
circular, incessante e mítico que Octavio Paz soube asseverar. 

O dia conseguido é, pois, para ti, completamente 
diverso de um dia tranquilo, de um dia de sorte, 
de um preenchido, de um dia activo, de um que 
só a custo se suportou, de um transfigurado 
pela lonjura do passado (…) O dia conseguido é 
incomparável. Não tem par. (Handke, 1994: 11-12)

Chegamos, então, ao tempo de identificar o dia conseguido, 
patente numa presença do real que não é sempre o 
mesmo – ainda que a duração pareça minorar a distinção 
de instantes - havendo que cumprir os desígnios: “…
em que a vida é uma ordem. / A vida apenas, sem 
mistificação.” (Drummond de Andrade, 2001: 172)

Alguns artistas criam a sua poética, centrando-se nas 
circunstâncias ambíguas do “tempo”: entendido como 
substância e matéria, extensão e movimento, suscetível de 
ser medido. Tempo limite e tempo mensurável, por analogia 
à argumentação de Aristóteles (Reis, 1996) acerca do 
instante: “O tempo é a minha matéria, o tempo presente, 
os homens presentes, / A vida presente.” (Drummond de 
Andrade, 2001: 149) É o infinito fechado no seu sinal visual.

Fig. 11- Lenora de Barros. Tempinhos (detalhe), 2008/2016. Impressão jato de tinta 90 x 14,3 cm
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Os artistas, ao longo da história, desenvolveram obra 
sob a égide da ideia de tempo; usam-na como charneira, 
nomeiam-na; traçam os moldes em que os recetores 
a podem intuir. Configuram os recetores estéticos em 
autores, plausíveis dentro de um tempo que circulando, é 
sempre diverso na aparente mesmidade. O significado que 
se concede à duração atual, ramifica-se em cogitações, 
emergindo num contexto incontornável. A contingência 
dos dias confinados transfere-se, exorciza-se parcialmente 
no processo de criação. A consciência do tempo 
adequa-se ou agride o ensejo de compilação dos dias.
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Porquê almejar o sentido de tempo unívoco, uni-direcionado, 
que configure a unidade de coisas, situações, obras e 
pensamentos? Tudo se suspende no reino da redundância 
(pois o instante engoliu toda possibilidade). Como medir 
o tempo das coisas? Quanto tempo o instante? Tranquilo 
momento que persiste, esse (é) o tempo do instante. 
A duração persiste, irreverente, subvertendo a aceção 
cognoscível, lógica ou coerente do instante significado.

A ultrapassagem da consciência do instante reside na 
capacidade, intenção ou desejo que a cada pessoa possa 
acudir. A imensidão, a (a)temporalidade ou o colapso do 
instante estará nela própria, nessa ou nesse que é uma 
pessoa singular. Há pessoas que habitam instantes, como se 
de casas se tratara. Então: a casa (leia-se a pessoa) estava-de-
fora, a pessoa (leia-se a casa) entrava-dentro. Lembrem-se 
as pessoas que existem como as casas os outros se instalam. 
Assumem-se como imagens-vidas, habitam conceitos, 
almas e/ou imaginações. Aqueles que possuem casa no 
“si-mesmo”, residem nos demais, sendo cosa mentale. 

Talvez a coincidência de instante e duração se 
encontrem na intuição (bachelardiana) que a ânsia 
de um artista transpõe na obra. Por outro lado, a 
pessoa é a sua própria casa. Busca a assimilação 
descontinuada, oscila entre interior e exterior. Dirige a 
reconciliação entre pensamentos, presenças e memórias. 

Não digamos pois: “o tempo passado foi longo”, 
porque não encontraremos aquilo que tivesse podido 
ser longo, visto que já não existe desde o instante 
em que passou. Digamos antes: “aquele tempo 
presente foi longo”, porque só enquanto foi presente 
é que foi longo. (…) (Santo Agostinho, 1977: 304)

Sentimos hoje a experiência de tempo pensado (com 
tempo) no e como um durante que limita e cuja medição 
prossegue na incongruência. A ideia de tempo-demora-
duração atravessou-se, como que glosando aporias antigas. 
Pensa-se a obra de artistos específicos sob incidências 
imprevistas; subsumem-se estudos de estética e filosofia  
consoante estímulos e solicitações que se alçam acima da 
investigação “exclusiva”. O que se pensou, o que se escreveu 
no ontem acerca do tempo, e até agora, diverge do que hoje/
durante  se vivencia, entende ou interpreta. [Maio 2020] 
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Fig. 12 - Daniel Senise - Quase Infinito, 1992
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Resumo

Esta investigação parte do conceito-tempo, construto para regular o viver, sendo constante a 
mudança, contínua, necessária, fluir que impõe actualização sustentada, exigindo auto-eco-
compatibilização do actor - respondendo à envolvente e com os outros. No actual contexto da 
comunicação à distância e explosão da tele/web-tecnologia instrumental, será co-construível 
a utopia, de uma EEV para todos, com esses meios, orientando a energia transformadora do 
possível para o imaginável. Compreendemos 3 enfoques: (1) Motor/factores da educação estética 
visual (EEV) para os adolescentes em Portugal em sincronia no presente: Projectos referenciais 
de 11 tendências, em paralelo diacrónico com projectos pioneiros, marcos no desenvolvimento 
curricular em EEV. (2).  Tempo legislado, de flexibilização e autonomia curricular, com as autarquias, 
e meios para o ensino-aprendizagem específico; necessário à docência, investigação-acção e arte 
do professor. (3) Tempo histórico disciplinar da EEV e o potencial de um Exploratório contínuo dos 
projectos escolares pioneiros: Património cultural imaterial - de memória e referencial de acção, 
para o não retrocesso, em eco-compatibilização contínua, nacional e internacionalmente. Numa 
metodologia de investigação-acção, por questionamento e estudo de caso, buscámos referenciais 
(não modelos) com utilidade didáctica, sem pretender generalização. Em conclusão, urgirão: (1) 
Vigilância dos constrangimentos redutores emergentes de distanciamento; dificuldades de acesso 
tecnológico, tempo e espaço; e a ameaça ao projecto de trabalho partilhado. (2)  Garantia em todo 
o País, de actualização da formação de professores em EEV. (3)  Maximização de sinergias, pela 
partilha de referenciais e práticas estruturantes, em plataformas e redes, como pelo ExplorEAUL. 
Meta: qualificação da EEV de todos, em auto-eco-compatibilização contínua.

Palavras-Chave: Currículo e Didáctica da Educação Estética Viisual / Exploratório de projectos 
referenciais / Formação de Professores / Património Visuo-Cultural da EEV / Projecto de trabalho.

Abstract

This research departs from a concept of time, a construct for living regulation, with change as a 
continuous and necessary constant, a flow that imposes sustained updating, requiring the actor’s 
self-eco-compatibilization- answering the environment and with others. Within the actual context 
of distance communication and instrumental tele/web/technology explosion, it will be possible co-
construct utopia, one of VAE for all, with these means, orienting the transforming energy from the 
possible to the imaginable. We will comprehend 3 focuses: (1) Motor/factors of visual aesthetic 
educatiom (VAE) for Adolescents in Portugal, synchronously at present days: reference Projects 
of 11 tendencies, in a diachronic parallel with pioneer project, VAE curriculum development 
milestones. (2) Legislation time, of curriculum flexibility and autonomy, with municipalities,and 
means for specific teaching-learning; necessary for teacher’s teaching, action-research and art. 
(3) VAE discipline historic time and  the  potential  of a continuous Exploratory of school pioneer 
projects; an imtangible heritage  - of memory and an action reference for no serback, in national 
and international continuous eco-compatibilization. Within an action-research methodology, by 
questionnaire and study case, we searched for references (not models) with didactic usefulness, 
without pretending generalization. In conclusio,: they will be necessary: (1)  Vigilance of reducing 
constraints emerging from distance; difficulties of technological access, time and space; and 
menace to the shared project of work. (2) Guarantee all over the Country, of VAE teacher training 
updating. (3) Synergies maximization, through sharing of references and structuring practices, in 
nets and platforms, such as by the ExplorEAUL. Goal: VAE for all qualification, through continuous 
self-eco-compatibilization. 

Keywords: Visual-Cultural Patrimony of Visual Aesthetic Education / Exploratory of referential 
projects / /Project of Work./ Teacher Education / Visual Aesthetic Education Curriculum and 
Didactics.    
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Introdução 

A nossa investigação enraíza-se em conceitos de tempo como 
construto humano para regular o viver, onde há a constante 
da mudança, contínua, necessária - não se bebe duas vezes a 
água do mesmo rio -; num fluir que impõe uma actualização 
sustentada, exigindo auto-eco-compatibilização do vivente-
actor: respondendo à envolvente e também em interacção 
com os outros, porque em sociedade-comunidade.

Na contínua emergência que nos implica, actualmente 
com a problemática da comunicação à distância, com 
explosão da tele/web-tecnologia instrumental, reveremos 
conceitos-acção de energia, tempo, empatia, auto-eco-
compatibilização linguagem-expressão-comunicação, 
entropia, distopia e utopia e – sendo que vemos esta como 
a orientação da energia transformadora para o imaginável, 
não impossível pois até existe conceptualmente, mas 
só atingível na medida de um possível que para ele vá 
tendendo. 

Compreenderemos 3 enfoques:

1. Motor/factores do evolver da educação estética visual 
(EEV) para todos os adolescentes em Portugal - tempo 
diacrónico - em paralelo com EEV em tempo sincrónico - 
presente. Documentação de tendências referenciais. 

2. Tempo legislado para o ensino-aprendizagem específico e 
tempo necessário para a docência e investigação-acção do 
professor, específica e em suas interacções. 

3 Tempo histórico do âmbito disciplinar da EEV. Potencial de 
um Exploratório contínuo, dos projectos escolares pioneiros:

- Património cultural imaterial - de memória e referencial 
de acção, para o não retrocesso da qualidade, em eco-
compatibilização contínua -. Extensões espácio-temporais 
da EEV, nacional e internacionalmente.

Prosseguimos uma metodologia de questionamento a 
profissionais no terreno, que tencionamos vir a completar 
com pareceres da comunidade não de EEV; e estudo de 
casos de projectos no terreno (ExplorEAUL) - a escolas donde 
tivemos notícia de pioneirismo ou constrangimentos - até 
Fev. ‘20 directamente e depois por mail: são indicadores/
referenciais da qualidade a que no país se tem chegado em 
EEV mas, dada a reduzida amostra, de representatividade 
não generalizável.

Reflexão de chão e horizonte

Revemos conceitos-acção, por definições operacionais, 
de energia, tempo, empatia, linguagem-expressão-
comunicação, tele/web-tecnologia instrumental, entropia, 
distopia e utopia. 

. Energia é a capacidade de algo de realizar trabalho, ou seja, 
gerar força num determinado corpo, substância ou sistema 
físico. Etimologicamente, este termo deriva do grego 
“ergos”, cujo significado original é literalmente “trabalho”. 

Na Física, a energia está associada à capacidade de qualquer 
corpo de produzir trabalho, ação ou movimento. O conceito 
de energia é utilizado no sentido figurado para designar o 
vigor, a firmeza e a força. (significados.com.br/ciência).

. Tempo. Em 3 acepções, desde a Grécia antiga: khrónos 
- cronológico, ou sequencial, medível, associado ao 
movimento linear das coisas terrenas, contínuo, com um 
princípio e um fim; Kairós - momento indeterminado 
no tempo, em que algo especial acontece, o tempo da 
oportunidade; e Aiõn- sagrado e eterno, sem uma medida 
precisa, um tempo da criatividade, não cronológico; do 
movimento circular dos astros; destino, idade, geração, era, 
eternidade. Wikipedia (em 05.07.2020). Abordá-lo-emos 
em diacronia – principais conquistas no evolver da EEV -, 
vs. sincronia - algumas tendências emergentes verificadas 
no presente. 

. Empatia - Consideramo-la o fluxo de eu-tu (M. Buber, 
1971), relação entre Professor-Aluno(s) em que se procura 
a compreensão da posição do Outro, em canal-alicerce de 
toda a intervenção educativa, viabilizando a motivação.  

. Auto-eco-compatibilização – processo de actualização 
sustentada em resposta à eco-emergência, a mudança 
contínua na casa comum, da evolvente local-global; e em 
construção-partilha com os outros.

. Linguagem-expressão-comunicação – Será a formalização 
da dinâmica formativa, de crescimento e expansão 
no binómio professor-aluno(s), aberta à emergência 
envolvente: em EEV, através dos meios das Artes Visuais e 
Multimédia, em conexão com os outros âmbitos do saber: a 
partir do(s) aluno(s). 

. Tele/web-tecnologia instrumental – Recurso da técnica 
presente, com potencial para ser meio formativo, 
estratégico num constrangimento de distanciamento. Não 
esqueçamos, todavia, que, sócio-culturalmente, como Mc 
Lhuan alertou, o meio é a massagem: pode transformar-se 
em fim, na mensagem. Mc Luhan, N. (1996).  

. Entropia - (1. Física) Medida da desordem de um sistema, 
ou: da quantidade de energia não convertida em trabalho 
mecânico. 2. Desordem ou imprevisibilidade. (https://
dicionario.priberam.org/entropias) [consultado em 10-05-
2020].  

. Neguentropia - Entropia negativa - 1. [Física] Medida da 
ordem de um sistema. 2. Ordem ou previsibilidade.

(https://dicionario.priberam.org/neguentropia) [consultado 
em 10-05-2020].

. Utopia - Entendemo-la como a orientação da energia 
transformadora para o imaginável, não impossível pois até 
existe conceptualmente, mas só atingível na medida de um 
possível que para ele vá tendendo.  - Construto in: Oliveira, 
E. (2010).
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sociedade imaginários em que tudo está organizado de uma 
forma opressiva, assustadora ou totalitária, por oposição à 
utopia. https://dicionario.priberam.org/distopia)  [em 10-
05-2020]. Este conceito tem sido destacado recentemente 
e o MAAT-Lx já lhe dedicou exposição. 

O viver implica a emergência contínua. / Esta, exige-nos 
auto-eco-compatibilização sustentada. / O caminho terá 
de ser eco-descoberto e aprendido em percurso – com a 
envolvente e com os outros. / A orientação para progresso, 
sem modelos úteis face à velocidade e natureza imprevisível 
da mudança, precisará de referenciais - conquistas no 
tempo:

- A prosseguir? Com que novas soluções?

1. Motor/factores do evolver da educação estética visual 
(EEV) para todos os adolescentes em Portugal – tempo 
diacrónico. 

Incidimos na adolescência por ser uma fase de 
desenvolvimento que urge cuidar, estudar, apoiar, uma 
vez que nela se situa a meta da escolaridade obrigatória 
(agora n no 12º ano), onde verificámos, pela nossa 
investigação (Oliveira, E. 2004/5 e 2010), que se atinge a 
autonomia da capacidade de critérios de crítica; e porque 
consciencializamos a responsabilidade da Universidade, em 
interacção com as Escolas, na formação de Professores, com 
enfoque nas idades 12-18. 

No Ensino Secundário encontramos Cultura e Artes Visuais, 
mas não em tronco-comum para todos.

O que, até ao final do 9º ano da escolaridade, for trabalhado 
pelos alunos, será a base para a sua autónoma educação-
ao-longo-da-vida

Neste contexto, poderemos assinalar marcos na EEV para 
todos em Portugal, alguns impulsionados por Reformas 
curriculares, que classificámos diacronicamente em 8 
períodos, de 1936 ao presente. Oliveira, E. (2004/5, 2010). 

P1.1936 – 1947/8- Pró-maginação: Grandes Exposições 
de Trabalhos visuais de crianças e cultura artística 
interdisciplinar na Escola (M. M. Calvet de Magalhães); 
oficialização do Desenho Livre (1947/8, A. Betâmio de 
Almeida -ABA).

P2. 1947/48 – 1970 - Educação através da Arte:  Imaginação, 
a partir de exercícios de Composição Decorativa. Colagem. 
Tridimensão. Exposição escolar.

P3. 1970-1974 – Formal: Exercícios bauhausianos com 
meios visuais (feltrógrafo…)Composição. Desenho de 
observação extensional (ABA). Apreciação semiológica e de 
crítica visual, com recurso a retroprojector, diaprojector e 
cinema. 

P4. 1974-1975 – Cultural-Comunicativo: Abertura à cultura 
e visual – património material visual; cartaz, cartoon, BD, 
fotografia, (audição e capas de) vinil, vídeo.

P5. 1975-1990. Integrado-Envolvimentalista: Introdução 
do Design (Programa: ABA, D. Sobral e E. Oliveira). Trabalho 
de projecto, com aplicação à envolvente; património 
cultural. Integração da instalação e da performance/teatro. 
Computador.

P6. 1990-2001/04. Funcional-Tecnológico: tentativa de 
integração das Artes com as Tecnologias. Oficina de Artes. 
Projecto de trabalho.

P7. 2001/2004 - 2019. Interaccional-Eco-Tecnológico. 
Acentuação ecológica de materiais reciclados. Parcerias com 
Museus. Mais recentemente, Projectos de Agrupamento de 
Escolas (3-18 anos), integrando alunos com necessidades 
especiais e interagindo com a comunidade, 

P8. 2019 - (Transição). Autonomia e Fexibilização em 
EEV: Autarquias chamadas á responsabilização educativa. 
E desde a pandemia covid19, Março ‘20, acentuação do 
binónio ensino presencial - ensino à distância, incluindo o 
recurso a computador (Zoom…), tablet e telemóvel. 

Repensar o currículo em EEV (actividades/conteúdos) 
actualizando a pertinência e relevância da sua resposta 
específica às exigências emergentes, é uma prioridade para 
a salvaguarda da formação dos alunos e para a continuidade 
deste âmbito do conhecimento-acção e seu professorado. 
Até onde chegámos? 

Sincronicamente, verificamos nos Projectos escolares da 
EEV presente - muitas vezes c/ implicações interdisciplinares 
e em Escolas e Centros Arte-Educacionais não formais, se 
em parceria com estas, não substitutivamente - as

seguintes tendências referenciais: 

11 Modalidades (M) de Ver e Fazer/Dar-a-ver, em crescente 
interacção

M 1 - Tecnologias

M 2 - Quotidiano/Acaso/Ciência

M 3 - Design

M 4 - Instalação

M 5 - Património cultural artístico/História de Arte

M 6 - Eco-intervenção 

M 7 - Carácter/Desenvolvimento pessoal

M 8 - Performance 

M 9 - Interacção - Cinema/Teatro

M 10 - Interacção - Escrita/Poesia

M 11 - Interacção local-global

(M12 - Trabalhos com Objectivos Mínimos). É uma 
tipologia de regresso aos exercícios, que alguns professores 
têm (transitoriamente?) incrementado, para integração 
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de alunos com dificuldades de linguagem verbal (muitas 
nacionalidades) e técnica. A Embaixadora das Artes Visuais, 
Nádia Torres observou em escolas do Distrito de Beja, casos 
de uma outra regressão: os desenhos prontos, para colorir, 
sem qualquer criatividade!

Alguns Projectos escolares relevantes no País, em EEV e 
interdisciplinares - Exemplos de Conquistas-Tendências, 
paralelos no tempo 

Tendência 7. Desenho de Expressão não condicionada

Fig. 1. Desenho Livre. Azêdo - 15 anos. Prof. A. Betâmio 
Almeida. L. N. P. Nunes, Lisboa. ’67.

De: Arquivo Betâmio. In: Ficha 3 do ExplorEAUL (Oliveira. 
E. 2010). 

Fig. 2. Colagem individual-Projecto Imagem e 
Imaginação, orientado por Diogo Félix, E. S. Seomara da 
Costa Primo, Amadora. ’97. In: Ficha 133 - ExplorEAUL 
(Oliveira. E. 2010).  

Tendências 1 e 2. Tecnologias e Quotidiano. Observação

Fig. 3. Desenho Analítico Extensional. Alunas de Elisabete 
Oliveira. Liceu de Queluz. ’72 e ’73. Foto: António Góis. 
In: Educação Arte Cultura, ed. FCG, 1996. ExplorEAUL 40.

Fig. 4. Fotomontagem, C. O. Fotográgico.Aluno c. 16 
anos. Prof. Samuel Pinheiro. E. S. Seomara da Costa 
Primo, ’16. 

Tendências 5 e 6. Património Artístico e Eco-Intervenção 

Figs. 5. Eu e os outros, Guernica – Colectivo 6º Aº-12 anos.  
Prof. Ana Teixeira, c. 230cm larg. E. C+S D. Carlos I-Sintra. ‘94. 
Exposto np Congº Europeu InSEA, Lisboa ’94. ExplorEAUL 
117.
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Fig. 8. Projecto com surdos – Serviço Educativo do Museu 
do Douro com Escolas da Régua. 2018-’19. In: Comunicº 
E. Oliveira, Actas do Congrº Matéria Prima ’19 - CIEBA/
FBAUL. 

Tendências 4, 8, 9 e 10. Instalação, Performance. 
Interacções-Teatro e Poesia

Fig. 9. Menina do Mar. ’97-’98. Representação com 
guarda-roupa pelos Aluno 8º D – 13/14 anos. EB 2.3 
Pedro de Santarém, Lisboa. Prof. Albertina Sousa. 
ExplorEAUL 158 e Oliveira, E. (2008).

. Fig. 6. Arrabida Storming/Biosfera. (Refª Guernica 
retomada), ‘18. Prof. Alexandra Seabra (filha de Ana 
Teixeira). E. Sec. da Moita, 10º ano-B. 78x35 cm. 1º Prémio 
KID´S GUERNICA – AMRS, Ensino Secundário. In: Comunicº.  
E. Oliveira,, Actas Congrº. Matéria Prima ’19 - CIEBA/FBAUL.

Tendências 4, 7, 8, 11. Instalação. Carácter/
Desenvolvimento pessoal.

 Interacção local-global. Necessidades Especiais

Fig. 7. Retrato. Aluno de 16 anos. 7º Aº. ’99. Prof. Inês 
Silva Instituto José Rodrigues Pereira (Surdos). Casa Pia. 
ExplorEAUL 136.
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Fig. 10. Menina do Mar. ‘20. Instalação (pormenor) para 
Conferência s/ Sophia M. Breyner. Foto recebida da 
Prof. Eugénia Melim*. E. Sec. Dr. F. Freitas Branco, Porto 
Santo. 

*Estando esta Escola desde ’18 em obras demolidoras, 
agravadas pelo contexto pandémico, num mail de 7 Abril ’20, 
Eugénia Melim anota:  A sala de trabalhos para o secundário 
é uma arrecadação com 2 cadeiras, sem luz natural, sem 
água e com apenas os cinco estiradores necessários aos 
alunos. Projectos em suspenso…

Tendência 3. Design

Exº. aqui não documentado mas apresentado em Congresso 
Matéria Prima – CIEBA/FBAUL: Em aula do Prof. José Miguel 
Gervásio, c. ’16, E. Sec. de Montemor-o-Novo, os alunos 
fizeram o re-design das carteiras novas, deficientemente 
projectadas pela remodelação P. Escolar.

Tendências 1 e 11. Tecnologia informática e Intervenção na 
Comunidade

Fig. 11. A Floresta Artificial. (Multimedia). ’09.  Ruben 
Lourenço. 11º Aº-17 anos. Prof. Paulo Benjamim. E. 
Sec. António Arroio, Lisboa. ExplorEAUL 171; Oliveira, E. 
(2010).

Fig. 12. Nau Catrineta (Fº de Magalhães), ’19. Colectivo 
em Projecto  Agrupamento, 11º Aº. Prof. Cristina Pinto. 
E. Sec. Valbom: cortejo c/ as peças, performance e expo. 
L. do Desenho-Resende. 

Refletimos sobre uma aprendizagem de linguagem, 
operacionalidade tecnológica e crítica específica de arte-
design que, abrindo as escolas portuguesas ao trabalho de 
projecto e ao projecto de trabalho, tornaram este âmbito 
de vasta instrumentalidade em trans-disciplinaridade - 
cívica, ambiental. Questionamo-nos:

Ameaça de diluição/extinção da EEV-corpo de saber-fazer-
ser específico? 

Temos apresentado, com sucessivos ajustamentos, uma 
proposta de Currículo de EEV estruturante, indispensável ao 
perfil de saída no 3º Ciclo. In: Oliveira, E. (2004/5; 2010) e 
Congressos Matéria Prima – CIEBA-FBAUL. 

Cada Professor e cada Escola, cada Autarquia, têm agora 
legislação de flexibilização e responsabilidade autónoma 
para auto-eco-compatibilizarem esse currículo com a 
emergência. 

2. Tempo legislado para o ensino-aprendizagem específico 
e tempo necessário para a docência e investigação-acção 
do professor, específica e em suas interacções.

É necessário o tempo para o professor se informar e refectir; 
planear projecto de trabalho a partir de e inter-alunos em 
presença; facilitar a realização; avaliar cada experiência 
formativamente (contínua e sumativamente) também 
COM os alunos e auto-avaliar a sua própria performance; 
disseminar/compatibilizar resultado dos alunos e das suas 
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08 próprias metodologias, nos contextos sócio-culturais e 
científicos, nacionais e internacionais, envolvidos ou em 
interacção possível…

Urge melhorarem-se as condições desta dinâmica profissional 
profunda e necessária; e acordar a consciencialização da 
Tutela, através dos meios associativos - da sua prioridade 
vs. burocracias dispensáveis e time-consuming.

Legislação a ponderar. 

. Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei Nº 46/86 de 14 Outº.; 
redacção actual - Autonomia e Flexibilização Curricular: DR 
– Série I. Nº 129 – 6.7. ’18. Nossa Nota ao Art.º 23:  Refere.
se aqui:  Avaliação formativa e sumativa. Desde Oliveira, E. 
(2004/5), defendemos que toda a avaliação é formativa, 
podendo ser contínua ou sumativa.

. Intervenção Educacional das 
Autarquias: Lei 21/2019, DR. 
Série I. de 30.011.2019.

3. Tempo histórico do âmbito 
disciplinar da EEV. Potencial 
de um Exploratório contínuo, 

dos projectos escolares pioneiros. Extensões espácio-
temporais da EEV, nacional e internacionalmente.

Urge que o Professor inclua na sua rotina de planificação 
de Unidades Didácticas, o respectivo registo-relatório, 
como por exemplo é proposto na Ficha do ExplorEAUL, cujo 
formato (máximo: A4), se apresenta em seguida. 

Assim se consolidará um repositório da EEV dos Adolescentes 
em Portugal, aberto, - Património cultural imaterial, de 
memória viva e referencial de acção, para o não retrocesso 
da qualidade, em eco-compatibilização contínua. 

Fig, 13. Ficha 201 do 
ExplorEAUL, formatada, 

preenchida por Alexandra 
Seabra para o seu Projecto 

Arrabida Storming – 
Guernica (Fig. 6).

Ficha 201 do ExplorEAUL, Projecto Arrabida Storming.
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O intercâmbio comparativo de um tal ExplorEAUL, servirá 
à valorização qualitativa respondente à sociedade em 
crescente tecnologização (até pós-humana) e globalização, 
mas com grandes contrastes de acesso e expansão 
(interior vs. litoral; grande cidade vs. periferias aqui; países 
desenvolvidos vs. 3º mundo…

A ACENTUAÇÃO DA URGÊNCIA DE PONDERAR O QUE É 
RELEVANTE EM EEV no contexto da emergência presente 
e futura. 

Fig. 14 . Art.º 53 – Direito à educação da criança e do 
Adolescente. ECA (Estatuto da criança e do adolescente). 
Doc. da internet, incluindo Cartoon, que agradecemos 
ao Prof. Alexandre Falcão. 

(Artigo54). #direito #eca #direitoaeducaçao 
#direitodacriançaeadolescente #direitoconstitucional 
#direitocidadao #Justiçacidadã #justiça ».

QUESTIONAMENTO: 

O que será preciso fazer acontecer toda a população 
escolar ter os meios necessários de acesso à educação 
estética visual., em algum grau à distância se forçoso, 
mas esta sempre complementada com co-concretização e 
intervenção?

Inquirimos Professores de EEV - discussão em rede -, sobre 
a possibilidade de, na versão de ensino à distância de 
Educação Visual se poder salvaguardar uma metodologia 
de projecto eco-aplicável e em equipa? 

As respostas podem estimular outros para a reflexão e 
busca de soluções:

 - Nádia Torres, Embaixadora de Educação Visual desde 
Mértola, 24.04.’20: 

EV a distância e em rede, claro que é possível. O 
problema reside no domínio da tecnologia da parte dos 
professores. Deveria existir uma formação nesta área 
para prof de EV.

 - Cristina Pinto, E. Secª de Valbom, 24.04.’20: 

Pensando no assunto, não me parece impossível. 
O projecto teria que ser pensado primeiro o todo e 
depois as partes. Usando materiais descartáveis que 
todos têm em casa, dando as diretivas certas a cada 
um explicando-lhes o objectivo, no fim as partes serão 
reunidas e montadas. E isso parece-me possível tanto 
em bidimensional como em tridimensional.

Pensando mais no assunto, o trabalho poderia ser uma 
acção de sensibilização, com produção de algum material 
e uma performance combinada, devidamente registada 
em pequenos filmes que depois se aglutinariam.

 - Alexandra Seabra, E. Sec. da Moita. 26.04.’2:

(…) eu estou precisamente ainda a elaborar a minha 
planificação para o trabalho de ev do 9º ano e após 
algumas formações realizadas estes dias, ando às voltas 
com o assunto. Nem tinha pensado na viabilidade de 
fazer um projeto coletivo, mas parece-me possível. 
Tenho pensado que seria mesmo importante recorrer às 
tecnologias uma vez que é agora mais do que nunca que 
os alunos aí estão. para apresentar o projeto aos alunos 
realizar uma webquest (penso que conhecerão) é uma 
boa estratégia; depois de todos terem concluído a sua 
parte, poder-se-ia reunir tudo num conjunto. Estou a 
pensar por exemplo na recriação de uma obra, poder-se-
ia reconstruir uma coletiva agregando pedaços de todos. 
o que acham? Agradeço (…) a possibilidade de estar a 
participar nesta discussão.

 - Samuel Pinheiro, E. Sec. Seomara da Costa Primo, 
Amadora. 20.04.’20:  

A metodologia de PROJETO até pode ser potenciada 
à distância utilizando os meios digitais. É o que está 
a acontecer com o projeto de vídeo na disciplina de 
Oficina Multimédia em que desde o argumento até ao 
storyboard, realização e produção está a ser conseguido 
em grupo. A partilha foi potenciada porque estando 
em confinamento foi necessário dialogar entre todos 
sobre os programas free disponíveis e quais seriam 
os mais recomendados. Penso que vai correr bem 
contextualizando as limitações e restrições.

Desenvolvemos um PROJETO COM PESSOAS no Curso 
Profissional de Fotografia que foi o de fotografar um 
determinado espaço interior ou exterior sem pessoas e 
posteriormente o mesmo passo com pessoas, estudando 
o enquadramento e a iluminação; para depois proceder à 
avaliação das diferenças das duas fotografias. Percebeu-
se que a fotografia com pessoas sugere melhor uma 
história e traz outra dinâmica e sensibilidade na leitura 
do espaço. Um outro projeto que foi lançado foi o de 20 
OLHARES diferentes sobre a escola. O trabalho de um 
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dos alunos foi muito inovador. Durante o confinamento 
estamos a lançar o projeto A MINHA JANELA. 

Vd. Samuel Pinheiro, Sites seleccionados. Apêndice a 
Referências Bibliográficas

Esta recolha pateteia o contributo em Investigação-Acção 
e Práticas relevantes, dos Professores nas Escolas, em rede 
com a Investigação Universitária em Didáctica da EEV: 
incluímo-la na íntegra, pela energia rizomática* informativa 
e pró-activa que irradia. (*Deleuze. G. 1969), 

Reflexão conclusiva

Constatando a conquista de valor formativo do ensino-
aprendizagem pelo processo de projecto de trabalho em EV 
e Artes Visuais em Escolas do país, impõe-se que neste se 
progrida em: (1) Vigilância dos constrangimentos redutores 
emergentes de distanciamento; dificuldades de acesso 
e domínio tecnológico, tempo e espaço: impedindo-os 
de causarem retrocesso da qualificação. (2)  Garantia do 
acesso, em todo o País, a uma formação de professores de 
EE e Artes Visuais (de 3º Ciclo e E.º Secundário, no nosso 
enfoque), consciente da realidade que tentámos analisar; 
e com urgência, pois a actual legislação de autonomia e 
flexibilização curricular

Esta mudança no tempo coloca-nos o questionamento:   
- Qual o equilíbrio das experiências de apreciação vs. 
concretização de projectos dos alunos? Consideramos 
que o valor formativo destes projectos deve continuar 
a ser fundamental: um ponto de água no fundo da sala, 
apontará à salvaguarda de manualidade e será precisa a 
auto-eco-compatibilização contínua com as tecnologias 
emergentes. Refletindo sobre a aprendizagem de linguagem, 
operacionalidade e crítica específica de arte-design, com 
tempo lectivo cada vez mais reduzido, e a instrumentalidade 
deste âmbito, em trans-disciplinaridade, ameaça de 
diluição/extinção? _____________________ descentraliza 
a responsabilidade decisória, de acção e accountability para 
as Escolas/Professores, em diálogo com as Autarquias; e 
constatámos, por exemplo, que já não há formação para 
professor de EEV nos Açores, forçando ao recurso à Madeira 
ou ao Continente. (3) Maximização de sinergias, pela partilha 
de referenciais e práticas estruturantes em plataformas e 
redes. O ExploEAUL (de cujas Fichas incluímos 9 Projectos 
neste Artigo, e 4 em preparação), pode servir como 
recurso relevante: património cultural imaterial, memória 
e referencial de investigação-acção, para o incremento da 
qualidade, em auto-eco-compatibilização contínua.
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Compreendendo o Baixo Rendimento Escolar Infantil a partir da Visão 
Biológica do Desenvolvimento Humano

Alexandre James Ferreira

Universidade Católica de Brasília 

RESUMO

No âmbito de ensino e aprendizagem, existem diferentes fatores subjacentes ao 

rendimento escolar, que podem ser abordados sob a perspectiva da teoria bioecológica 

do desenvolvimento humano. O presente trabalho se propõe a compreender o baixo 

rendimento escolar infantil a partir do modelo bioecológico do desenvolvimento humano 

de Urie Bronfenbrenner, investigando a aprendizagem de maneira holística, não atendo-se 

a um único elemento. O estudo aborda a inter-relação entre os ambientes da família e da 

escola, mostrando que o contexto é um componente estruturante do desenvolvimento e 

aprendizado da criança, bem como provê um entendimento acerca do baixo rendimento 

escolar a partir das interações recíprocas entre as características individuais e contextuais.

Palabras clave: teoria bioecológica; baixo rendimento escolar infantil.

RESUMEN

En el campo de la enseñanza y el aprendizaje, existen diferentes factores subyacentes al 

rendimiento escolar, que pueden abordarse desde la perspectiva de la teoría bioecológica 

del desarrollo humano. El presente trabajo tiene como objetivo comprender el bajo 

rendimiento escolar de los niños a partir del modelo bioecológico del desarrollo humano 

de Urie Bronfenbrenner, investigando el aprendizaje de manera holística, sin atender a 

un solo elemento. El estudio aborda la interrelación entre el entorno familiar y el escolar, 

mostrando que el contexto es un componente estructurante del desarrollo y el aprendizaje 

del niño, además de proporcionar una comprensión del bajo rendimiento escolar a partir 

de las interacciones recíprocas entre las características individuales y contextuales. 

Palavras Clave: teoría bioecológica; bajo rendimiento escolar de los niños.

ABSTRACT

In the field of teaching and learning, there are different factors underlying school 

performance, which can be addressed from the perspective of the bioecological theory of 

human development. The present work aims to understand the low school performance 

of children from the bioecological model of human development by Urie Bronfenbrenner, 

investigating learning in a holistic way, not attending to a single element. The study 

addresses the interrelationship between the family and school environments, showing 

that the context is a structuring component of the child’s development and learning, 

as well as providing an understanding of low school performance from the reciprocal 

interactions between individual and contextual characteristics.

Keywords: bioecological theory; children low school performance.
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1. Introdução

Quais são os fatores envolvidos no baixo rendimento escolar 
infantil, e como lidar com esse fenômeno? Busca-se difundir 
o entendimento a respeito destas perguntas através da 
teoria bioecológica de Urie Bronfenbrenner, e de sua 
compreensão acerca dos ambientes de desenvolvimento e 
aprendizado da criança. De acordo com Rodrigues, de Paula 
e Sá (2014), o modelo bioecológico é marcado por um olhar 
contextualista, que privilegia, de forma processual, a inter-
relação das várias camadas de funcionamento do sujeito às 
demandas de seu contexto. Desta forma, pode-se investigar 
o andamento do desenvolvimento humano no tocante aos 
ambientes de aprendizado.

Bronfenbrenner (2001) apresenta sua teoria como sendo 
uma evolução teórica para o estudo do desenvolvimento 
humano no decorrer do tempo, entendendo-o como 
fenômeno de continuidade e mudança nos aspectos 
biopsicológicos ao longo do ciclo de vida do ser humano, 
ocorrendo mediante à processos de interações recíprocas, 
sendo assim bidirecionais.

O desenvolvimento humano trata-se de um processo de 
constante mudança ao longo da vida do sujeito, que leva 
em consideração as diversas etapas percorridas por ele no 
decorrer de sua existência, desde o seu nascimento até a 
sua morte, não limitando-se a apenas alguns períodos de 
sua vivência, levando todos em consideração. Tem-se um 
olhar voltado para as capacidades adaptativas da pessoa, 
dando atenção não apenas para a mudança do organismo 
mas também para a de seu contexto, interpretando que 
este sujeito tem participação ativa em seu desenvolvimento 
(Benetti, Vieira, Crepaldi, & Schneider, 2013).

Ao se estudar o desenvolvimento humano, procura-se 
investigar a mudança e estabilidade de todos os componentes 
que circundam o desenvolvimento durante o ciclo de vida, 
sendo eles, os componentes físico, cognitivo e psicossocial, 
que tem influencia recíproca entre si. Também é levado em 
consideração o nível socioeconômico e sua consequência, 
de acordo com a qualidade dos ambientes, lar, vizinhança, 
nutrição, assistência médica, escolaridade etc., dos quais 
podem surgir inúmeros fatores que aumentam a chance de 
efeitos desfavoráveis ao desenvolvimento. Ademais, fatores 
culturais, étnicos e do momento histórico (Paiva & Bastos, 
2019).

2. Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano

O modelo bioecológico enxerga o desenvolvimento como 
um processo de inter-relação do sujeito com o ambiente. 
Para este modelo, o desenvolvimento é regido a partir da 
atividade que a pessoa exerce em relação ao ambiente, que 
tipo de estimulação o mesmo oferece à ela, e a constância 
dessa inter-relação ao longo do tempo (Bruniera, 2016). 
Bronfenbrenner (2001) ressalta que quando há padrões 
duradouros de inter-relação no contexto imediato, estes são 

denominados de processos proximais, e tratam-se da força 
motriz primária para o desenvolvimento.

A partir de uma visão bioecológica do desenvolvimento, 
este é concebido como produto e produtor dos processos 
de interação recíproca, entre o ser humano ativo e os vários 
contextos nos quais está inserido, devido à isso, é preciso 
compreendê-lo a partir de uma perspectiva temporal. 
A pessoa que está em desenvolvimento se modifica ao 
entrar em contato com um ambiente que lhe oferece 
oportunidades, da mesma forma que esse ambiente também 
é modificado por influência da pessoa, evidenciando o 
caráter bidirecional dessa relação (Marcondes e Sigolo, 
2012). O sujeito produz o ambiente que molda o seu 
desenvolvimento (Papadopoulos, 2018).

A perspectiva bioecológica compreende que um contexto 
satisfatório de desenvolvimento, resulta da existência e 
cunho das relações entre os ambientes de convívio do 
sujeito. Devido a estas associações, a partir deste modelo, 
o desenvolvimento humano é retratado por meio de 
quatro núcleos que se relacionam de forma dinâmica, 
denominados: processo, pessoa, contexto e tempo (Rolfsen 
e Martinez, 2008). Nesta medida, as contribuições teóricas 
de Bronfenbrenner, proporcionam uma compreensão 
multidisciplinar do desenvolvimento humano (Barreto, 
2016).

Para entender o desenvolvimento humano, faz-se necessário 
ter uma visão panorâmica do sistema bioecológico da 
pessoa, ao passo que ela se desenvolve. No sentido de 
compreender os elementos desse sistema, é preciso que se 
tenha uma olhar de ordem simultânea e interdependente 
acerca de cada um dos componentes do modelo, podendo 
assim captar suas interligações e relações de funcionamento 
(Bruniera, 2016).

O conceito de processo refere-se aos processos proximais, 
ou seja, interações recíprocas e progressivamente mais 
complexas, que ocorrem durante toda a vida do sujeito 
conduzindo-a ao desenvolvimento. Para ser eficaz, a 
interação entre o sujeito e os elementos do ambiente 
imediato deve ocorrer de forma estável durante longos 
períodos de tempo. A potência dos processos proximais 
que geram efeito no desenvolvimento humano, está ligada 
à aspectos da pessoa em desenvolvimento, o contexto 
imediato e remoto, e os períodos de tempo em que ele 
ocorre (Papadopoulos, 2018). Assim como às continuidades 
e mudanças sociais, e o momento histórico no qual a pessoa 
vive, atribuindo um caráter oscilatório a seu conteúdo e 
direção (Schuler, 2015).

A pessoa, trata-se daquele que apresenta atributos 
biológicos, cognitivos, emocionais e comportamentais 
em seu repertório idiossincrático, que se manifestam de 
forma enlaçada. Esses elementos podem ser encarados de 
duas formas, como desfavoráveis aos processos proximais, 
tais como disfunções genéticas, deficiências, doenças 
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08 persistentes e processos degenerativos, ou condições que 
exerçam atividade, fomentando a execução dos processos 
proximais, como aspectos adquiridos e internalizados pelo 
sujeito durante o processo de socialização (Papadopoulos, 
2018).

Essa linha teórica frisa a importância de se considerar 
as características individuais da pessoa, tais como seu 
temperamento, convicções, nível de atividade, metas e 
motivações, devido a articulação destes com os contextos 
de seu cotidiano. Esses elementos influenciam a maneira 
pela qual a pessoa vivencia o ambiente e apontam para que 
tipo de contextos ela se enquadra. Aspectos pessoais, como 
gênero e cor de pele, compõe o modo de relacionamento 
de outros sujeitos com a pessoa em desenvolvimento, 
demonstrando que valores e expectativas presentes nas 
relações sociais devem ser levados em consideração 
(Martins & Szymanski, 2004).

O contexto refere-se ao meio ambiente em que ocorrem 
os processos de desenvolvimento, remetendo a ambientes 
subdivididos que englobam tanto os que a pessoa vive, 
quanto os que ela nunca esteve, mas que influenciam o seu 
desenvolvimento (Martins & Szymanski, 2004). O contexto 
é entendido no ponto de vista da teoria bioecológica, 
como uma série de sistemas encaixados, um dentro da 
outro, separados por quatro níveis: micro-, meso-, exo- e 
macrossistema. O microssistema é o nível mais interno, 
tratando-se de atividades padronizadas, papéis e relações 
interpessoais vivenciadas pelo sujeito em determinado 
ambiente, com características específicas. O mesossistema 
trata-se da interconexão entre dois ambientes em que o 
sujeito participa ativamente. O exossistema diz respeito 
a  interconexão de vínculos do ambiente no qual o sujeito 
participa ativamente, e ambientes que não participa 
diretamente, mas que lhe causam influencia. Já o 
macrossistema, o mais externo, refere-se a ideias, valores, 
crenças e ideologias que dizem respeito a características 
do micro, meso e exossistema (Marcondes e Sigolo, 2008). 
Esses quatro sistemas interconectados formam o contexto 
no qual o sujeito se desenvolve. Os sistemas podem ser 
estudados de acordo com suas especificidades, mas é 
necessário que se observe as relações proeminentes dos 
demais, devido ao caráter de permeabilidade presente em 
suas relações (Papadopoulos, 2018).

Para se ter uma melhor compreensão acerca do contexto em 
relação ao desenvolvimento humano, o ambiente ecológico 
é entendido como a junção de estruturas homocêntricas, 
tendo-se como exemplo as bonecas russas, que se encaixam 
umas nas outras de acordo com os seus tamanhos – da 
maior (exterior) até a menor (interior) – em referencia ao 
ambiente mais externo até o mais interno. Levando em 
conta que esses quatro sistemas rodeiam a pessoa em 
crescimento (Benetti, Vieira, Crepaldi, & Schneider, 2013).

Lembrando que estes elementos – processo, pessoa, 
contexto – são influenciados pelo aspecto temporal, 

devido ao desenvolvimento ocorrer ao longo do tempo 
(Papadopoulos, 2018). Sendo este núcleo, a representação 
do desenvolvimento em seu sentido histórico, que evidencia 
como se dão as mudanças no desenvolvimento com o 
passar do tempo, por conta das relações vivenciadas pela 
pessoa (Martins & Szymanski, 2004).

3. Relevância dos ambientes escolares e familiares

O modelo bioecológico é pertinente para estudos na área 
de educação ao passo que valoriza o contexto escolar e as 
inter-relações nele presentes como elementos importantes 
para o desenvolvimento e aprendizagem ao longo do tempo. 
Apesar do principal contexto de desenvolvimento da criança 
ser a família, esta é atravessada pelos outros contextos de 
seu convívio, presentes em sua cultura e sociedade (Bhering 
& Sarkis, 2009). Apesar da imensa influência que a família 
tem no desenvolvimento infantil, não é adequado endereça-
la toda a responsabilidade, visto que outros fatores também 
influem (Guidetti, 2013).

Ao frequentar uma instituição de educação infantil, o 
que ocorre neste ambiente passa a causar influencia no 
processo de desenvolvimento da criança. A família e a 
escola representam dois microssistemas nos quais a criança 
está inserida, e cada um trará diferentes repercussões 
para o seu desenvolvimento, porém, o que ocorre em 
um contexto é levado para o outro e vice-versa. Desta 
maneira, deve-se levar em consideração a relevância que as 
interações no âmbito escolar tem para o desenvolvimento 
(Bhering & Sarkis, 2009). Apesar dos pais serem as pessoas 
com as quais as crianças interagem de forma regular e em 
extensos períodos de tempo, outras pessoas mais velhas, 
como professores, desempenham papéis importantes nos 
processos proximais (Martins & Szymanski, 2004).

Quando a criança adentra o contexto escolar, seus contatos 
e modo de interação são ampliados, isso gera uma 
expansão dos processos proximais e por consequência 
do seu desenvolvimento. De maneira isolada isso já 
proporciona uma mudança relevante. A entrada da criança 
nesse contexto pode ocasionar sentimentos ambivalentes 
nos pais e familiares próximos da criança, trazendo novas 
preocupações, rotinas e adequações para o microssistema 
familiar. Devido a esse impacto, a relação entre os 
microssistemas torna-se uma necessidade (Bhering & 
Sarkis, 2009).

Essa interação recíproca entre os ambientes familiares 
e escolares remetem à importância do potencial 
transformador que um tem em referência ao outro. Guidetti 
(2012) afirma que a família é geradora de suporte em relação 
às atividades escolares, suporte este que se apresenta de 
forma multifacetada, ao envolver características afetivas, 
educativas e materiais do vínculo parental. O aspecto 
afetivo está ligado a dimensão subjetiva, sendo esta os 
pensamentos e sentimentos manifestados na interação 
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com os pais, como por exemplo, receber elogios pelo bom 
desempenho escolar. Já o aspecto educativo, se trata da 
organização rotineira da criança, como o estabelecimento 
de horários para se fazer a lição de casa. Por último, o 
aspecto material, refere-se aos recursos físicos disponíveis 
no ambiente familiar, como livros, materiais escolares e 
espaço para realizar as atividades da escola.

O envolvimento dos pais na educação dos filhos é 
estabelecido por meio do auxílio direto ou indireto, que as 
família oferecem as crianças, predominantemente em casa, 
em referência às atividades escolares. Esse envolvimento 
pode se manifestar através de diferentes formas, sendo 
estas, conversas, decisões ou recursos disponíveis ao 
aprendizado dos filhos (Pestana, 2017). 

O vínculo estabelecido entre os microssistemas 
“família” e “escola” demonstram o caráter integrativo 
do desenvolvimento, representado pelo mesossistema, 
no qual é formado o elo entre a família e os amigos da 
criança, ou a união entre pais e professores na busca de 
um desenvolvimento sadio da criança. Entretanto, a relação 
entre microssistemas, exposta através do mesossistema, 
pode proporcionar interações que são passíveis tanto de 
promoção quanto de inibição do desenvolvimento (Benetti, 
Vieira, Crepaldi & Schneider, 2013).

Acreditava-se que o sucesso escolar era regido pela 
inteligência do sujeito, as causas para esse sucesso eram 
buscadas em aspectos restritamente ligados ao aluno: 
às suas capacidades, motivações e herança genética 
(Lourenço, 2016). A partir de uma visão bioecológica 
do desenvolvimento humano, tem-se a compreensão 
de que o sucesso escolar não é algo que se limita a um 
fator unicamente intrínseco a pessoa. Percebe-se que o 
rendimento escolar está vinculado não somente a causas 
específicas da pessoa, mas também a seu contexto e suas 
relações. De acordo com Lourenço (2016), o sucesso escolar 
pode ser concebido como um fenômeno multidimensional 
que envolve a relação de vários fatores que remetem a 
experiência das crianças em contínua inter-relação dos 
sistemas. 

O desempenho escolar não é atribuído apenas por 
experiências do aluno em sala de aula, e na realização 
das atividades, mas também por diversas características 
subjetivas (Bruniera, 2016). Quanto maior é o diálogo entre 
pai e filho, e quanto maior é a implicação dos pais nas 
atividades escolares, culturais e de lazer da criança, maior é 
o seu desempenho escolar (Guidetti, 2012). Além do mais, 
a busca por uma escolarização padronizada, na qual tem-
se a convicção de que se pode educar todos os sujeitos da 
mesma idade, ao mesmo ritmo e com o mesmo currículo, 
diz respeito a um caráter ilusório. Quando o aluno não 
acompanha as aprendizagens curriculares, a chance de se 
gerar problemas em sala de aula é elevado. A gestão escolar 
também apresenta-se como fator que compõe a interação 

contextual, visto que uma boa gestão estimula e molda os 
seus participantes (Alves, 2014). 

O mesossistema torna-se interessante ao apresentar a 
relação entre os microssistemas. O mesossistema família-
escola, por exemplo, expressa a sua conexão através 
da visita dos pais à escola antes da entrada da criança, 
informações que os pais recebem acerca dos procedimentos 
escolares, a participação dos pais em atividades em sala 
de aula com seus filhos, ou seja, todo e qualquer tipo de 
envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos. A relação 
entre crianças, adultos, e atividades representa o contorno 
do desenvolvimento humano. As atividades sociais e 
escolares proporcionam uma interação entre os sujeitos 
que ocasiona um ambiente propício a processos proximais. 
Ações articuladas e exercidas por adultos no meio escolar 
tem elevado impacto no desenvolvimento infantil (Bhering 
& Sarkis, 2009).

O papel do professor não se limita a transmissão do conteúdo 
didático, possibilitando que o mesmo tenha sensibilidade o 
suficiente para perceber o aluno em seu entorno. A partir 
desta sensibilidade, o professor é capaz de captar problemas 
que rodeiam o aluno para além do ambiente escolar, 
sendo estes, empecilhos que prejudicam o aprendizado e 
desenvolvimento sadio. Um vínculo positivo estabelecido 
entre professor e aluno, pode dar confiança para que o 
aluno busque a ajuda do adulto para lidar com problemas 
presentes em outros microssistemas (Oliboni, 2008). Isso 
denota a capacidade de interação entre os microssistemas, 
sendo um capaz de contrapor a carência do outro, até certo 
limite. Segundo Bhering e Sarkis (2009), a educação infantil 
é geradora de impactos sociais pertinentes, que forçam a 
reestruturação da vida diária familiar.

De acordo com o modelo bioecológico, o aprendizado 
escolar ocorre predominantemente através da interação 
dos alunos com as pessoas deste ambiente, sendo também 
influenciado por outros microssistemas, como a família, 
pelas características singulares do sujeito e regularidade 
dos processos proximais ao longo do tempo (Ferreira & 
Marturano, 2008). Essa junção, PPCT – processo, pessoa, 
contexto, tempo – é o que determina o aprendizado segundo 
uma visão bioecológica do desenvolvimento humano. 
Marcondes e Sigolo (2008) levantam a possibilidade da 
inter-relação entre a escola, a família e o aluno, ser o que 
ocasiona um rendimento escolar negativo, afirmando que 
o baixo rendimento escolar é um fenômeno que transcorre 
as relações estabelecidas entre família e escola. Os autores 
ressaltam que todos os que estão envolvidos direta e 
indiretamente com o sistema escolar, são afetados por este 
fenômeno.

Na pesquisa de Marcondes e Sigolo (2008), é apontado 
que a escola direciona o desempenho inadequado dos 
alunos à problemas familiares. Ferreira e Barrera (2010), 
frisam que culpabilizar o aluno e sua família pelo seu baixo 
rendimento, retirando a responsabilidade da escola, trata-
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08 se de um movimento ideológico e mistificador, sendo a 
escola pertencente a este processo. As autoras destacam 
a importância das variáveis intraescolares, sendo estas: 
o manejo do professor em sala de aula, quantidade e 
qualidade do ensino, relação professor-aluno e clima da 
sala de aula. Do mesmo modo que também apontam 
a relevância de aspectos extraescolares, referentes ao 
ambiente familiar, tais como: o envolvimento dos pais na 
vida escolar da criança e o ambiente educacional no lar. 
Salientando a família, o aluno e a escola enquanto fatores 
determinantes para o aprendizado da criança.

Ambientes familiares que possuem livros, jogos e materiais 
educativos que potencializam as capacidades cognitivas, e 
contem espaços para que a criança possa estudar, facilitam a 
aprendizagem escolar. Não retirando a responsabilidade da 
escola de proporcionar um ambiente lúdico e rico em termos 
de objetos e componentes culturais, que não dependem 
dos recursos presentes no ambiente familiar. Todavia, a 
estrutura não é o suficiente, é necessária a presença dos pais 
ou de algum adulto que sirva de regulador para administrar 
e estimular a criança a desfrutar deste ambiente. Sendo o 
envolvimento ideal dos pais marcado pelo investimento de 
tempo e de capacidade na criação dos filhos, na medida em 
que acompanham as atividades escolares, dialogam com a 
criança e monitoram as suas relações. Estabelecendo um 
clima emocional positivo, ao fornecer recursos emocionais 
que indiquem um senso de competência na criança, sendo 
estes elementos que favorecem o desempenho escolar 
(Ferreira & Barrera, 2010).

Os ambientes de maior importância para o desenvolvimento 
infantil em nossa sociedade tratam-se da família e da escola, 
nesta medida é fundamental que ocorra comunicação e 
envolvimento entre ambos para que se proporcione um 
contexto favorável para o desenvolvimento das crianças 
(Marcondes & Sigolo, 2012). No projeto pedagógico 
escolar deveria ter um espaço dedicado à valorização, 
reconhecimento e trabalho com os exercício educativos 
da família, sendo este um recurso relevante nos processos 
aprendizagem das crianças. Esses exercícios familiares são 
capazes de gerar um bom rendimento escolar da criança, 
caso os pais demonstrem interesse pelos conteúdos 
didáticos. É importante que a criança sinta que o seu 
aprendizado é valorizado pela família, nesta medida ela é 
estimulada a exercer as práticas escolares, como frequentar 
a escola e realizar as lições de casa. Para que a relação 
entre os microssistemas familiares e escolares seja boa, 
é preciso que haja dialogo entre os mesmos, fazendo-
os levar em consideração a relevância um do outro. Os 
adultos evolvidos, sendo estes os pais e professores, devem 
estar cientes da necessidade da inter-relação entre esses 
ambientes (Ferreira & Barrera, 2010).

Embora a dificuldade de aprendizagem seja ocasionada 
por diversos fatores internos e externos à criança, ela é 
mantida pela família, escola e relações sociais do sujeito 

em desenvolvimento. A maneira com a qual a família e a 
escola lidam com essa condição, tem um valor decisório na 
direção e andamento do caso. Não há um perfil típico de 
uma pessoa com problemas de aprendizagem, os alunos 
que apresentam essa dificuldade possuem características 
variadas, voltadas para questões emocionais e sociais 
(Rolfsen, 2008). É perceptível a heterogeneidade dos 
fatores presente em grupos de pessoas com dificuldade de 
aprendizagem, visto que essas características são mantidas 
pela inter-relação entre os ambientes e a pessoa, e não por 
aspectos isolados da pessoa ou do contexto.

4. Papel da criança

Para lidar com a dificuldade de aprendizado, é necessário 
que se enxergue as relações através do olhar da criança, 
como apontam Malagolli, Marcondes e Giraldi (2017), 
ao afirmarem que quando se escuta a criança, não se 
acessa apenas a sua particularidade, mas também tem-se 
contato com a interpretação dos adultos que a circundam. 
A partir disto, é preciso abdicar da visão hierárquica que 
se tem do adulto e reconhecer a criança como sujeito 
ativo, escutando-a para se ter acesso a sua realidade. É 
indispensável conceber as crianças como sujeitos imersos 
em uma realidade estruturada por relações emocionais, 
materiais, sociais e cognitivas, que gerem a sua dinâmica 
com o mundo. Dessa maneira, as suas identidades são 
constituídas não através de uma incorporação passiva 
da cultura exposta pelos adultos, mas de forma ativa, já 
que digerem essa cultura, dando origem as suas próprias 
formas de compreensão. Lembrando que esse caráter 
ativo da criança, ocasiona um fenômeno bidirecional nas 
relações, expresso por Bronfenbrenner (2001), ao dizer 
que o desenvolvimento psicológico dos pais é fortemente 
influenciado pela posição e desenvolvimento de seus filhos.

A criança carrega habilidades que ao serem potencializadas 
possibilitam o enfrentamento de suas dificuldades 
escolares. Por isso é necessário dar atenção à sua realidade 
e trajetória escolar, para ter um melhor entendimento do 
que está inibindo as suas capacidades. Os sentimentos 
vivenciados pelas crianças que estão passando por uma 
situação de baixo rendimento escolar, são os  de angústia 
e tristeza. Sentimentos de medo, vergonha, humilhação e 
insegurança, correspondem à hostilidade presente em seus 
contextos (Malagolli, Marcondes, &  Giraldi, 2017).

5. Conclusão

É essencial que seja oferecido nas escolas um currículo 
condizente com as necessidades individuais e coletivas de 
seus alunos. Ademais, é importante que haja a promoção 
de um espaço que possibilite a integração com a família, e 
que a família valorize a vida escolar da criança. Para que se 
tenha um desenvolvimento integral, é preciso que se tenha 
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uma atuação conjunta entre família e escola (Oliveira & 
Barbosa, 2015).

Portanto, é preciso incentivar o trabalho simultâneo entre 
família e escola, proporcionando a aproximação entre esses 
ambientes educacionais, na busca de objetivos comuns, 
o aprendizado e desenvolvimento da criança. É inegável a 
importância do apoio familiar na trajetória escolar dos filhos. 
Se a escola tomar consciência dessa poderosa influencia, 
enxergado o potencial colaborativo, ao passo que propicia 
um ambiente rico em elementos culturais e atividades de 
ensino e aprendizagem, seguramente haverão melhoras 
(Ferreira & Barrera, 2010).

É necessário o contato direto e frequente dos pais com a 
escola de suas crianças. Os pais deveriam ser informados 
sobre o que eles podem fazer para auxiliar seus filhos no 
processo de aprendizagem escolar e a importância de sua 
participação no que se refere ao desempenho escolar das 
crianças. Enquanto os pais precisam do auxílio escolar para 
educar seus filhos, a escola precisa da colaboração dos 
mesmos para conhecer melhor seu aluno e compartilhar as 
características deste no ambiente escolar. Além da função 
dos pais e educadores ser essencial para os processos 
educativos, de aprendizagem e desenvolvimento da 
criança, elas podem ser potencializadas caso esses dois 
microssistemas atuem de forma cooperativa (Guidetti, 
2013).
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