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Os respigadores da Educação
Artística e as letras da cidade
The art education searchers and the letters
of the city
JOÃO PAULO QUEIROZ*
*Artista visual, professor, coordenador do Congresso.
AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes
(CIEBA). Largo da Academia Nacional de Belas Artes 4, 1249-058 Lisboa, Portugal.

O VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, apresentado na Sociedade Nacional de Belas Artes no começo de julho de 2019, lançou a sua chamada de
trabalhos em 2018, aberto a propostas de comunicações internacionais. Foram
recebidas 111 submissões, das quais foram aprovados 88 artigos completos, tendo sido efetivamente apresentadas ao Congresso 65 comunicações da autoria
de 127 investigadores provenientes de Portugal, Espanha, Brasil, Argentina,
Egipto, Suíça e Arábia Saudita (Figura 1, Figura 2, e Figura 3).
O Congresso de 2019 trouxe novidade: mais participação de estudantes
em formação, tanto nacionais como internacionais, assim como um maior interesse manifestado pelos profissionais, pelos professores veteranos, pelos investigadores de um espectro variado de regiões, todos concorrendo para que o
evento se constitua como um fórum alargado, participado e cosmopolita. É um
fórum atento à descentralização e às identidades, e sem complacências para as
tendências contextuais adversas em relação aos constantes constrangimentos
e ataques às humanidades em geral, e ao ensino e educação artística em particular, com algum foco também na formação de professores.
Poderei salientar algumas notas que se afirmaram dentro dos temas mais
abordados: a sustentabilidade e a educação para a cidadania, o multiculturalismo e a emancipação pós-colonial, a inovação pedagógica, os recursos
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Figura 1 ∙ Na sessão de abertura do VIII
Congresso Internacional Matéria-Prima. Da
Esquerda para a direita: Pintora Emília Nadal, Prof.
João Paulo Queiroz e Prof. Ana Sousa.
Figura 2 ∙ Aspecto de um dos painéis do VIII
Congresso Matéria-Prima, na Biblioteca da SNBA.
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Figura 3 ∙ Apresentação de Lisie de Lucca,
do Colégio Visconde de Porto Seguro, São
Paulo, Brasil, no VIII Congresso MatériaPrima, no Auditório da Sociedade Nacional
de Belas Artes, em Lisboa.
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educativos, as metodologias didáticas históricas e contemporâneas, a cultura
visual como contexto educativo, a exploração e as propostas dos serviços educativos (museu e outros), a arte-terapia, a cidade e o espaço urbano. Surgiram
também propostas sobre dança associada aos serviços educativos e à formação
de docentes, ou associando interdisciplinaridade à educação artística, como é
o ensino da matemática, da língua, ou de disciplinas afins como a geometria ou
a história da arte. A arte urbana, a moda, as redes sociais e os novos meios digitais também constituem propostas de exploração didática apresentadas.
O Congresso de 2019 reflete um posicionamento global que aposta na sustentabilidade ambiental e cultural, integrando um posicionamento global que
assenta numa perspetiva cada vez mais crítica sobre a paisagem mediatizada
da cultura visual contemporânea (Hernández, 2007; Martins & Tourinho, 2013;
Miranda Somma, 2012; 2018). Ao mesmo tempo é prestada atenção à inclusão e
à realidade urbana, sendo especialmente pertinentes as propostas de releitura
e reinterpretação pedagógica dos ambientes metropolitanos de Ricard Huerta
(2013; 2014; 2015; 2017; 2018a; 2018b; 2019), que procedeu a uma notável conferência keynote.
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DIA I.
1 DE JULHO 2019, SEGUNDA-FEIRA.
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09H30 › ACREDITAÇÃO E BOAS VINDAS

01

SALA A: 10H00
SESSÃO DE ABERTURA
› João Paulo Queiroz
(Presidente do CIEBA, Presidente da SNBA,
Coordenador do Congresso)
› Emília Nadal (SNBA, coordenadora Biblioteca)
› Ana Sousa (coordenadora do Grupo de Investigação
em Educação Artística, CIEBA)
CONFERÊNCIAS KEYNOTE
› Ricard Huerta — SP — Las letras del alfabeto como
imaginario visual inclusivo en la formación de
docentes en Educación Primaria
› Lançamento do livro de Ricard Huerta, (2019) Arte
para primaria. Col·lecció: Manuales. EDITORIAL
UOC. ISBN: 9788491805526. pp: 192
COFFEE BREAK segunda, 1 julho, manhã
SALA A: 11H30 › 12H15
CONFERÊNCIAS KEYNOTE
Moderação: Emília Nadal
José Paiva — PT — Ousar pensar sobre
as nossas práticas
João Paulo Queiroz — SNBA: do Salão
à Revolução
PAUSA PARA ALMOÇO de segunda,1 julho

02

SALA B: 14H00 › 15H30
Moderação: Ana Sousa
› O perfil e o crânio: um contributo para o retrato — PT
— Artur Ramos
› Projectos Visuais Escolares, Formação
de Professores e Investigação-Acção; Resposta
integrada em Auto-eco-compatibilização
à Emergência-Mudança — PT —
Elisabete Oliveira
› Educação Artística e Recursos Docentes — PT
— Margarida Calado
COFFEE BREAK segunda, 1 julho, tarde I
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SALA A: 14H00 › 15H30
Moderação: Cláudia Matos Pereira
› Saltar Muros — PT — Teresa Vale
& Diana Palheiro
› De los pies a la cabeza: investigar los zapatos
para activar nuestra mirada crítica — SP — Idoia
Marcellán Baraze
› Um objeto propositor poético: evento artístico e
pedagogia do evento — BR — Andrea Hofstaetter
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SALA A: 16H00 › 17H10
Moderação: Absalão António Narduela
› O desafio da consciencialização e educação
patrimonial e cultural nas artes visuais do ensino
secundário — PT — Paula Simão
& M. Fernanda Martins
› Entre o Fazer e o Pensar: a presença da
arte contemporânea nas práticas docentes
da Educação Visual no 3ºCiclo — PT
— Marta Ornelas

03

SALA B: 16H00 › 17H10
Moderação: Leonardo Charréu
› O (não) lugar da educação artística nas
Belas-Artes de Lisboa: Uma história de presença/
ausência, sonhos e dissabores, com final (in)feliz? —
PT — Ana Sousa
› O eros pedagózgico e a educação em artes visuais:
apontamentos em filosofia da educação — BR —
Tauana Parreiras & Maria del Rosario Fernandéz
Méndez
COFFEE BREAK segunda, 1 julho, tarde II

04

SALA B: 17H30 › 19H00
Moderação: Joana Andrade
› Nós, as Outras: Uma intervenção artística
em espaço museológico — PT —
Filipa Rodrigues
› Exposição ‘nãolugar de verdade:’ uma experiência de
licenciandas em artes visuais — BR — Karina Santos
& Lígia Costa
Fim das sessões de segunda, 1 julho
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SALA A: 17H30 › 19H00
Moderação: Maria Botto
› Aplicación didáctica de recursos de Realidad
Virtual en la enseñanza artística universitaria en
asignaturas del área de escultura —
SP — Laura Nogaledo Gómez
› Reflexos e reflexões sobre a ação docente em arte na
educação infantil: a pesquisa didática em ato — BR
— Maria Irene Souza
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DIA II.
2 DE JULHO 2019, TERÇA-FEIRA.
SALA A: 10H00 › 11H10
Moderação: Filipa Spínola
› A Escola Profissional de Recuperação de Património
de Sintra e os 30 anos ao serviço da educação
patrimonial — PT — Marta Frade & João Antunes
› Arte-Terapia e da Educação Artística: caminhos que se
cruzam — PT — Daniela Martins
› Um rosto, uma identidade, uma mulher —
PT — Carla Gil

05

SALA B: 10H00 › 11H10
Moderação: Paula Simão
› Imagemtexto: projeto e experimentação criativa em
Desenho — PT — Ana Menezes
› Poesía, património, arte: aprender creando — SP —
Olga Duarte Piña
› Yo Monstruo Mio: Corpo, identidade e visualidade na
escola — BR — Aldo Victório Filho & Pâmela Silva
COFFEE BREAK terça, 2 julho, manhã

06

SALA B: 11H30 › 12H30
Moderação: Teresa Meireles
› Investigação-Ação em Educação artística: uma
reflexão a partir de casos concretos
— PT — M. Constança Vasconcelos
& Inês Andrade Marques
› Jovens Multidesafiadores e as Artes
— PT — Sofia Ribeiro
PAUSA PARA ALMOÇO de terça, 2 julho
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SALA A: 11H30 › 12H30
Moderação: Sofia Ré
› Conversaciones visuales entre Porto y Paris.
Deambulando para una educación artística
en la ciudad — SP — Ricard Ramon
& Amparo Alonso-Sanz
› Pedagogia Griô como geradora de novas dinâmicas
na formação docente — BR — Francione Carvalho
& Thalita Teodoro
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SALA A: 14H00 › 15H30
Moderação: Ana Maria Pessanha
› No Museu também se dança: … — PT — Andreia
Dias
› Criação de Objetos: abordagem interdisciplinar entre
a matemática e as artes plásticas — PT — José
Pedro Regatão & Cristina Loureiro
› Ensino da Arte Portuguesa na Univ. Mohammed V
(Rabat, Marrocos) — PT — Luís Jorge Gonçalves &
Cláudia Matos Pereira
› Literacia Musical e sensibilização artística: … — PT —
M. João Craveiro Lopes & Teresa Valsassina Heitor

07

SALA B: 14H00 › 15H30
Moderação: Marta Frade
› Exposição escolar integrada ao espaço expositivo …
— BR — Emanuele Siebert
› A Melhor Oferta de Paz: Leilão … — BR — Ruth
Pomar & Ricardo Peres
› Prossumidores: produção e consumo de conteúdos
artísticos e sua integração na dinâmica disciplinar
por alunos de História da Cultura e as Artes — PT —
Leonardo Charréu & M. Luísa Duarte
› Retrato Psicológico: Ao encontro do eu
— PT — Maria da Conceição Ramos
& Filipa Vieira Spínola
COFFEE BREAK de terça, 2 julho, tarde I

08

SALA B: 15H45 › 17H15
Moderação: Maria João Craveiro Lopes
› A compreensão e representação do espaço em
crianças do 1.º ano — PT — Inês Rufino
› Formação continuada: … — BR — Elaine Almeida
› Que “Pessoa” se esconde no meu papel? … — PT —
Sofia Caranova & Marta Silva
› Experiência em arte e prática docente: … — BR
Gabriela Feracin
› A geometria como elemento estruturante … — PT —
Maria Botto & Celso Ameixa & José Pedro Trindade
COFFEE BREAK de terça, 2 julho, tarde II
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SALA A: 15H45 › 17H15
Moderação: Teresa Matos Pereira
› O Cérebro e o Mar: Criação de infografias com
crianças do 3º ano … — PT — Teresa Valsassina
Heitor & M. de Jesus Ferreira
& Rita Coelho
› Investigação com docentes sobre a perspectiva sóciointeracionista … — BR — Márcio Pereira & Ingrid
Ambrogi & Marcelo Eloy Fernandes
› Una experiencia-puente de implementación práctica:
… — SP — Isusko Vivas & Amaia Lekerikabeaskoa
› Vem, eu te ensino a fotografar a borboleta
— BR — Aurelice Vasconcelos & Maria do Socorro
Moura
› Desenho, pintura, gesto, som, forma e cor: a Arte
como motivação … — BR -Cláudia Matos Pereira &
Luis Jorge Gonçalves
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SALA A: 17H30 › 19H00
Moderação: Constança Vasconcelos
› Processos criativos, docência e iniciação
à investigação em artes visuais baseada na prática
— PT — Teresa Matos Pereira
& Kátia Santos
› A linguagem fotográfica: revelação de sonhos, cultura
e transformações — BR — Aurelice Vasconcelos &
Norberto Stori
› Projeto Banco de Arte Europeia: uma intervenção
pictórica no espaço escolar com uma turma do
8ºano — PT — Dora Pereira
& Inês Andrade Marques

09

SALA B: 17H30 › 19H00
Moderação: Daniela Martins
› Ambiência pictórica e escultórica na aula de arte:
poéticas educativas — BR —
Hugo Rizolli Moreira
› Práticas criativas e seus significados incorporados em
objetos de carater escultórico — PT — Teresa Varela
› Experiências artísticas integradas no ensino
profissional, cursos nível IV: a metáfora
da viagem como filosofia formativa — PT —
Leonardo Charréu & Madalena Ghira
Fim das sessões de terça 2 de julho

SALA A: 10H00 › 11H10
Moderação: Joana Correia
› Cerâmica e Alimento: articulando entre-lugares na
Escola EPA — BR — Cerise Gomes
› Curta-metragem: adaptação de capítulos do livro
“Fortaleza Digital” de Dan Brown
— PT — Cláudia Santos
› Percepções e intervenções na construção
de uma cidade sustentável — BR —
Maria Filippa Jorge

10

SALA B: 10H00 › 11H10
Moderação: Clara Marques
› A paisagem aos olhos dos jovens: da pintura
flamenga à cultura visual — PT — Ana Sousa
› Competências Transversais do Ensino Artístico para
os Jovens do Século XXI: investigação-ação numa
turma de 7º ano — PT — Viviana Carvalho & Elsa
Pereira
COFFEE BREAK quarta, 3 julho, manhã
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DIA III.
3 DE JULHO 2019, QUARTA-FEIRA.
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SALA A: 11H30 › 12H30
Moderação: Wiktoria Szawiel & Susete Bila
› Atividades expressivas, produção e utilização
de materiais lúdicos na educação — PT —
Ana Pessanha
› Sustainable education: green practice of art educator
students training — EG — Ahmed Reffat Soliman &
Sahar F. Khali
› Perspetivas cruzadas sobre a prática da pintura:
transdisciplinaridade em contexto de educação
artística — PT — Teresa Matos Pereira
& Joana Matos

11

SALA B: 11H30 › 12H30
Moderação: Adriana Pardal
› Buraco: a importância da rede no aprofundamento
de um percurso investigativo — PT — Sofia Ré &
Cinayana Correia
› O desenho como ponte entre arte, artífices e ofícios na
educação para o trabalho do século XIX: diálogos
Brasil-Portugal — BR — Alexandre Guimarães
› Corpo-Arquivo ou a infância como obra — PT —
Ricardo Campos
PAUSA PARA ALMOÇO de quarta, 3 julho

12

SALA B: 14H00 › 15H30
Moderação: Olga Duarte Piña
› Redes sociales en el arte contemporáneo como
aprendizaje … — SP — Leticia A. Vázquez
& M. Victoria Márquez
› Mortalidade, grandeza e tradição: inferências
entre simbolismo, ruptura social e educação nas
comunidades pomeranas do Espírito Santo — BR —
Elaine Almeida
› A apropriação como ferramenta para a utilização da
obra de arte na sala de aula — PT — João Oliveira
Neto & Maria Constança
› Livro de autor, um recurso pedagógico para o 1.º ciclo
do ensino básico — PT — Ana Rocha
COFFEE BREAK de quarta, 3 julho, tarde I
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SALA A: 14H00 › 15H30
Moderação: Inês Andrade Marques
› Não parecem bandos de pardais — PT
— Carla Frazão
› Educação Estética e Ensino da Estética: distâncias e
cruzamentos — PT — Carlos Valente
› Coaching didático-artístico: projeto piloto educação
continuada de professores primários — CH — AnaVanessa Lucena
› Contação de histórias em jogo: dados poéticos como
potência — BR — Simônica Ferreira
& Mirian Martins
› Uma introdução à arte contemporânea para
estudantes com altas habilidades — BR
— Ligia Battezzati
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SALA A: 15H45 › 17H15
Moderação: Ana Serra Rocha
› Arte Educação e o direito à cidade: uma proposta de
transformar o espaço público …- BR — Dilma da
Silva & Mirian Martins
› Teaching green museum practices for art education
teacher diploma — SAU — Sahar F. Khalil & Haifa
A. AlHedaithy
› O Ensino de arte a partir da proposição
de Objetos de Aprendizagem Poéticos — BR
— Lucas Fontana

13

SALA B: 15H45 › 17H15
Moderação: Cinayana Silva Correia
› Arte na escola: a experiência estética como caminho
educativo — BR — Lisie De Lucca
› Proyecto Artístico Educativo: Diseñamos y Creamos
(Centrado en el análisis y consecuencia de la moda:
Diseño de moda y música de moda) — SP — M.
Victoria Márquez & Leticia A. Vázquez
› Genealogias: el largo y sinuoso recorrido de la
educacion artistica — ARG — Susana Martelli

Chamada de trabalhos para o
IX Congresso Internacional
Matéria-Prima 2020.
Palavras finais.
Sessão de encerramento.
FIM DOS TRABALHOS
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COFFEE BREAK de quarta, 3 julho, tarde II
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SALA A: 17H30
Moderação: João Paulo Queiroz
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Sustainable education:
green practice of art educator
students training
Educação sustentável: prática verde de formação
de estudantes de arte educadora
AHMED REFAAT SOLIMAN* & SAHAR F. KHALIL**
Artigo completo submetido a 4 de maio de 2019 e aprovado a 15 de maio de 2019

*PhD in design professor art education college, Helwan university. Ismail Mohamed St. Abu Al Feda, Zamalek, Cairo Governorate, Egipto.
**PhD in curriculum and methodology of teaching museum education, art edu. Department College of Education, King Saud
University. King Saud University, Riad 11451, Arábia Saudita. E-mail: solishaker@gmail.com

Abstract: Art education training practice is al-

Resumo: A prática de formação em educação

ways the target and first step of real work and
application of the sustainable education for pre
graduation experiences in 5th college level education. The International museum association suggests that museum educators should undertake
programs to educate themselves and their visitors
about sustainability. The science of education
department in Helwan university, college of art
education is a key in meeting this goal from end
to end maintaining art practice school program.
Through well-crafted programs and leading by
example practices, training student educators can
play a major role in greening the museum through
changing thoughts aims, and goals of the art education room green presence in governmental new
century schools. Through my proficiency and my
colleague experiences This paper presents a suggested green strategy for reforming art education
rooms at schools and progressing them to the 2050

artística é o alvo e o primeiro passo do trabalho real e aplicação da educação sustentável
para experiências de pré-graduação no 5º nível universitário. A Associação Internacional
de Museus sugere que os serviços educativos
devem apresentar programas que incluam a
sustentabilidade. O Departamento de Ciências
da Educação na Universidade de Helwan,
Faculdade de Educação Artística, considera
chave o cumprimento deste objetivo, através do
programa curricular na prática artística. Através
de programas bem elaborados e guiados por
exemplos e práticas, a formação de educadores pode desempenhar um papel importante no
museu verde, através da mudança de objetivos
de pensamento e de metas de presença verde
nas escolas estatatais do presente. Através das
minhas experiências de proficiência e do meu
colega este artigo apresenta uma estratégia

Introduction

Teaching artists, also known as art teachers or artist educators or community
artists, are professional artists who supplement their incomes by teaching and
integrating their art form, perspectives, and skills into a wide range of settings,
such as by showing kids how to make clay mugs with faces in local libraries and
elementary schools. Teaching artists work with schools, after school programs,
community agencies, prisons, jails, and social service agencies. The Arts In Education movement benefited from the work of Teaching Artists in schools.
Arts learning consultant Eric Booth has defined a teaching artist, somewhat
wordily, as «a practicing professional artist with the complementary skills,
curiosities and sensibilities of an educator, who can effectively engage a wide
range of people in learning experiences in, though, and about the arts.” This
term applies to professional artists in all artistic fields. Teaching Artists have
worked in schools and in communities for many decades.
On April 16, 2011 the Association of Teaching Artists convened the First National Teaching Artists Forum. The forum was held at The Center for Arts Education in New York City with nearly fifty participants.
The practical education office at the art education department is the outreach and hands on training unite supported the idea of the Waste Reduction
Project encourages students to express solutions to environmental problems
through the arts is the collaboration between college of art education, Helwan
university and art education Office, ministry of education , learning that creates
opportunities for participants to learn through active participation in thoughtfully organized projects that combine community service with academic studies in order to foster civic responsibility. Hoping to form a Source Reduction and
Recycling Board. Given that schools in Cairo Zamalek generate over 10,000
tons of landfill waste every year representing 4% of all waste sent to landfill in
Cairo. Together they are dedicated to helping students, teachers, and schools
apply the 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Rot) to develop key academic skills and
concepts while improving environmental sustainability. Through this program,
more than a dozen schools across cairo have created arts projects that highlight
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verde para reformar as aulas de educação artística nas escolas e progredir para as novas metas
de 2050 na educação da jovem geração egípcia.
Palavras chave: cultura verde / educação verde / formação, educação sustentável / sustentabilidade cultural.
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new goals in educating Egyptian young generation
Keywords: green culture / green education / student training / sustainable education / cultural
sustainability.
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waste reduction themes. A wide range of arts disciplines have been employed
including theatre and circus arts, music and songwriting, digital art and animation, and both two dimensional and three-dimensional visual arts. all projects
include ways for the project to be shared with the school or local community or
directly impact the needs of the community.
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1. Art education rooms

When examining the art room environment today, we notice that the arrangement of furnishings isn’t much different than the general education class setup.
Both have either tables or desks with assigned seats that the students are expected to remain in during class. Talking is held to a minimum in both spaces and
collaboration between students is often restricted to teacher-designed groups.
There is one teacher with approximately 30 students per class and the students have little contact with anyone outside of their designated room number.
The traditional art room is designed for one function to take place at a time.
For example, in the conventional configuration, it would be difficult to teach a
lesson to one group of students while other students were walking around the
room or working on projects.
Many shop classes have overcome this issue by separating the lesson area
from the workspace. Auto tech classes will often have the garage to work on cars
and a separate classroom setting for book work.
2. Studio layouts for art education

Since the number of secondary school students in any class ranges between
(40-50) students, so that in order to fit the room area with this number must be
a suitable building area, so the researcher suggests the appropriate area (18 m
× 12 m) The total height of the building is 26 m. It contains a group of windows
located at the top of the wall with an area of 1 mx 1 m and the distance between
one window and another 50 cm and 22 windows for natural lighting.
In addition, windows of large size are placed in the front of the building and
measuring (2 × 3 m) with windows of the top and bottom (50 cm x 1 m). The
building contains two entrances to enter the teacher and students and the other
is used to clean the halls from the rubble Which leaves students in the process
of dealing with subjects (pottery or sculpture) in particular.
A second wall is constructed from one side, which is 3 m away from the first
wall, and is connected to the first of the three entrances (2) on the sides of the
wall and the third is in the middle. The distance between the two walls is used
to store the furniture and supplies Theatrical, musical, cinematic or showroom.

1.

Rims used by students of the pavilion of two-story and measuring
90 cm × 2 m.
2. square shaped platform with dimensions of 1.5 m × 1.5 m used for
models to be drawn.
3. rectangular table of wood number (2) dimensions of 1 m × 4 m. Used
in design suite and handicraft.
4. racks to put the necessary supplies and supplies in the design wing
and handicrafts.
5. Rims for the storage of business and the output of technical students.
6. Woe electric used in the teaching of pottery and a number (4).
7. Ceramic furnaces number (2).
8. A rectangular table of U-shaped wood used to practice pottery.
9. square-shaped platform used to display the models to be worked in
pottery.
10. Ground reservoir used to save the clay made of wood and measuring
2 × 1 × 50 cm
11. Library containing shelves used to display the work and the results of
students in pottery and sculpture.
12. rectangular table used for handicrafts.
13. Jum used to teach students in the practice of weaving and weaving
number (3).
14. basin used to wash yarns used in knitting and weaving.
15. Entrance of the Educational Environment Hall
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The floor of the hall is paved with mosaic tiles measuring 50 cm x 50 cm. It is
light brown. This hall is provided with a synthetic light bulb placed in the ceiling
of the hall. The hall is equipped with an integrated bathroom designed at the
end of the side corridor between the walls.
The hall is divided into 5 main sites used for teaching subjects (drawing, design, handicraft, pottery, sculpture, textile, teacher’s hall). The area of 8 mx7 m
was chosen to teach the painting and 5 m × 7 m for teaching design and handicrafts, The teaching area of the sculpture and pottery is 9 mx 8 m while the teaching of the textile area is 3 mx 7 m, while the teacher’s cabin is made of aluminum
and has side windows of three directions for controlling the control of the row
and observing the students.) As well as for individualized instruction (Figure 1).
The following is a description of the components of the educational environment according to what is indicated in the engineering plan.
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The hall needs a variety of furniture in proportion to the educational objectives of the technical subjects that are taught in the art education on the basis of
accurate measurements taking into account the size, height, quality and material as well as their suitability with the mechanisms of movement of the user
(students), and these furniture on two fixed types include Wall paintings, stationary display boards, and other pottery, carving stands, jumbo fabric, school
desk components, box boxes of different sizes used to display artworks. Taking
into account the provision of furniture sufficient and suitable for work and to
prepare students (Figure 2).
3. Sustainable education

Sustainable education implies four descriptors: educational policy and practice
which is sustaining, tenable, healthy and durable.
Sustaining: it helps sustain people, communities and ecosystems;
Tenable: it is ethically defensible, working with integrity, justice, respect
and inclusiveness;
Healthy: it is itself a viable system, embodying and nurturing healthy relationships and emergence at different system levels;
Durable: it works well enough in practice to be able to keep doing it.
“a change of educational culture, one which develops and embodies the
theory and practice of sustainability in a way which is critically aware. It is
therefore a transformative paradigm which values, sustains and realises human potential in relation to the need to attain and sustain social, economic and
ecological well being, recognising that they must be part of the same dynamic”
(Sterling, 2001:22).
Education for Sustainability is an educational approach that aims to develop
students, schools and communities with the values and the motivation to take
action for sustainability — in their personal lives, within their community and
also at a global scale, now and in the future.
“Education for sustainability develops the knowledge, skills, values and
world-views necessary for people to act in ways that contribute to more sustainable patterns of living. It enables individuals and communities to reflect
on ways of interpreting and engaging with the world. Sustainability education
is futures-oriented, focusing on protecting environments and creating a more
ecologically and socially just world through informed action. Actions that support more sustainable patterns of living require consideration of environmental, social, cultural and economic systems and their interdependence.”

Figure 1 ∙ 3d painted designs created by
dr.Ahmed Refaat.
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Figure 2 ∙ Suggested class and studio plane.

4. Green education

Our Egyptian revolution 1952 of dobat ahrar freed education education mantra
included that the children of the poor were suffering and were being left behind
because attending school is so expensive. Parents were forced to buy uniforms,
books and pay all manner of nonsense school and education charges.it is still
affective till now in governmental schools
Under a Green Egyptian government education was free from pre-school to
university. was created as a world-class, high-quality education system and put
a science laboratory and an art room in all primary and secondary school
5. Green cultural

Green culture may be defined as a lifestyle of making deliberate choices and
decisions regarding the resources used for daily living for the purpose of minimizing resources used or to use resources that are renewable.
6. Cultural sustainability

As it relates to sustainable development ,has to do with the maintaining of cultural beliefs, cultural practices, heritage conservation, culture as its own entity,
and attempts to answer the question of whether or not any given cultures will
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exist in the context of the future. Culture is defined as a set of beliefs, morals, methods, and a collection of human knowledge that is dependent on the
transmission of these characteristics to younger generations. Sustainability is
defined as the ability to sustain or continue The two concepts have been intertwined within social and political domains, and as such, have become one of
the more important concepts of sustainability.
First mentioned in 1995, cultural sustainability also presents viable options
within the realm of social policy, providing solutions to sustainable development issues.
Cultural Sustainability can be regarded as a fundamental issue, even a precondition to be met on the path towards sustainable development. However,
the theoretical and conceptual understanding of cultural sustainability within
the general frames of Sustainable Development remains vague and consequently, the role of culture is poorly implemented in the environmental, as well
as political and social policy. Determining the impact of Cultural Sustainability
is found by investigating the concept of culture in the context of Sustainable
development, through multidisciplinary approaches and analyses. This means
examining the best practices for bringing culture into political and social policy
as well as practical domains, and developing means and indicators for assessing the impacts of culture on Sustainable Development.
Cultural sustainability has always been categorized under the social pillar of
the three pillars of sustainability, but with recent developments within this field
considerations are being made in order to make Cultural Sustainability its own
pillar, due to its growing importance within social, political, environmental,
and economic spheres.The importance of cultural sustainability lies within its
influential power over the people, as decisions that are made within the context
of society are heavily weighed by the beliefs of that society.
Setting art education rooms in green mood changes every thing ,curriculum
teaching methods change and even project materials as follow
The guide provides a checklist for organizations that follows eight elements
regularly used in exhibit design. After evaluation, they are awarded 0-4 points:
Following the green steps designed and applied by climate path and accordingly our Art Education collage can use tips for how we green our art education
school rooms (Table I).
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Table I

elements

steps

Rapidly Renewable
Materials

To reduce the use and depletion of finite raw materials
and long-cycle renewable materials by seeking rapidly
renewable alternatives example: Bamboo, Cork,
Sunflower seed composite, and wheat board
To reduce demand for virgin materials and reduce waste,
thereby reducing impact associated with the extraction
and processing of virgin resources example: furniture
(benches, stools), aluminum extrusion, metal legs,
speakers, buttons
To increase the demand for construction materials that
have incorporated recycled content, thereby reducing the
impacts associated with the extraction and processing
of virgin materials examples: regrind HDPE, recycled
rubber flooring, steel aluminum
To reduce the amount of waste that ends up in the landfill
examples: using 80/20 for structures: not adhering
graphics to acrylic so acrylic can be recycled modular
construction so exhibit could be modified with new
content
To reduce the quantity of materials that emit volatile
organic compounds (VOCs),either in processing or after
installation, because of their threat to the environment
and indoor air quality strategies include using low or
zero VOC paints adhesive and sealants and choosing
formaldehyde-free medium-density fiberboard(MDF).
Materials to avoid include polyvinyl chloride (PVC).
Rated by the Greenpeace as the most toxic plastic, as well
as styrene and sintra. Polyethylene and polypropylene
are less harmful alternatives
To encourage environmentally responsible forest
management: does the exhibition use wood certified by
the forest stewardship council(FSC) as an alternative to
standard wood products
To design exhibits that conserve energy, water and
materials ,Examples: exhibit that turn off when not in use,
using motion sensor to activate components choosing
durable consumable with longer life — expectancy
using large banners to create environments instead of
structures, using LEDs over fluorescents
To increase demand for building materials and products
that are extracted and /or manufactured within the
region(500mile radius) ,thereby supporting the regional
economy and reducing the environmental impact
resulting from transportation.
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Resource Reuse

Recycled Content

End-life Assessment

Low-Emitting Materials

Certified Wood

Conservation

Regional Materials

8. Suggested training activities

Listing teaching unites and lesson planning start up with simple forms of recycling in arts and adopting post modernism style arts gave us a sight of responsibility through 15 different lesson plan set to be taught at Cairo governmental
schools as suggested unite of recycling (Table II).
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The Teacher Training Program at The college of Arts education is designed to
offer future art teachers a comprehensive understanding of K -12 art education.
We believe in the importance of traditional art education that emphasizes the
need for the careful, the college work closely with students to prepare them for
their careers as art teachers. Classroom experience as instructors is part of the
program. Students under college training are instructed in the preparation of
individual lesson plans: Learning to Teach Art (K-12th grade) and Portfolio Development (9th-12th grade). College of Arts education is now working with domestic and international candidates who are interested in becoming art teachers. They access to professional networks of art educators and artists where
English is the primary language through InSea representatives. This will give
practicing artists additional opportunities to develop their pedagogical skills by
participating in the world of art education.
If they are interested in teaching and plan to become a pre and primary
teacher, then they start with an abridged program intended primarily at aspiring and working teachers interested in developing knowledge as well as getting
an internationally recognized certification. Teachers Training is a compact
program for one semester three month per year (level 4&5) 8th and 10th terms,
focusing on preparing teachers who can identify learning needs and build a collaborative environment which will provide the best possible start to a pre and
primary teaching career. Even working teachers without professional certification can enroll in the program to boost their teaching career. Peer Teaching and
Observed Teaching Practices are included in the course which will help them
with learning the methodologies to support learners in their educational journey can be completed in 3 months. As today’s educators they need to have an
understanding of how children learn and be adept in designing various activities to develop their skills by acquiring a bunch of skills so that they can build
a nurturing environment for kids to grow and lay a solid foundation for all the
future learning of a child.
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7. Student in school training

Table II
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Resource Conservation and Recycling
Green Features

Art activities

Green Actions

Recycling bins

Categorizing products

Recycle cans, bottles, and paper

Recycled paper

Producing paper craft arts

Print double-sided or reuse the
back
Water fountains (or Water information system and Use a reusable water bottle
other places to fill a ecosystem information historiwater bottle)
cal designs
Energy Conservation
Green Features

Green Actions

Solar panels

Recycling plastic cd’s create so- Learn how solar panels work
lar panels from them
Daylighting (e.g., win- Using light drawing techniques Use daylight instead of light fixdows, skylights)
tures
Energy efficient light- Comparing light usage
Turn off lights when room not in
ing
use
Power management Using computers off mode
Turn off computers/monitors
settings on computers
when done
Clean Air and Climate
Green Features

Green Actions

Bike racks

Walk, bike, skateboard, carpool,
or bus to school
Clean up spills and crumbs

Designing signs for bike riders
on side steets close to schools
Green cleaning sup- Using veniger and natural generplies
ated colors from plants as tie dye
Doormats
Carbon foot prints art
Garden

Scrape shoes on mats

Helping greening the school gar- Water the garden early or late in
den by colorful flowers
day
Food

Green Features

Green Actions

Composting
food
scraps or yard waste
Local food sources for
cafeteria

Take only what you want to eat

Creating fermentation dye of
natural materials
Cooking in clay potery pots and
serving in it ,making pottery
plates
Reusable dishware in Arranging special rows for stuthe cafeteria
dents having non plastic containers

Buy and eat local foods

Use reusable lunch box containers
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cultural sustainability”. Geoforum. 51:
213–223.
Phillip Lopate, (1979). Journal of a Living
Experiment, a documentary history of
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Jane Remer, (2003) “A Brief History of Artists
in K-12.” American Schooling, Teaching
Artists Journal, Volume I, Number 2,.
Michael Wakeford, (2004) A Short Look
At A Long Past, Putting The Arts In The
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College Chicago,
“Definition of CULTURE”. www.merriamwebster.com. Retrieved 2017-03-30.
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Resumo: A cartografia em jogo é de ima-

Abstract: The cartography in play is of images,

gens, nem todas apenas visuais. Ensaiando
uma cartografia imago-textual, próxima às
vertentes pós-qualitativas, buscamos uma
abordagem metodológica que enfrentasse os
monstros que ameaçam as escolas. O monstro professora, o monstro estudante, em seu
monstruoso desafio à nossa parca capacidade
de compreensão dele e de nós diante dele. O
outro, o monstro que não assumimos ser.
Palavras chave: cultura visual / ensino da arte
/ pesquisa com o cotidiano.

not all just visual. By rehearsing an imago-textual cartography, close to the post-qualitative
slopes, we sought a methodological approach that
would confront monsters that threaten schools.
The monster teacher, the student monster, in his
monstrous challenge to our meager ability to understand him and us before him. The other, the
monster we do not assume to be.
Keywords: visual culture / art teaching / research
with the quotidian.
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Esta pesquisa é uma cartografia monstruosa da escola. Uma aposta de que os
corpos discentes oferecem à atenção docente, problematizações muito mais
úteis à continuidade e atualização da escola do que outros recursos supostamente disponíveis. As diferenças apontadas, qual se aponta o monstro, diferindo-o, por meio do indicador em riste, de nossa normalidade, são as designações anacrônicas mais insistentemente recorrentes. Aquele que choca, denunciando em nosso estranhamento, nossa incompetência diante do que foge aos
fraudulentos manuais da normalidade. E mais, a nossa cumplicidade e atuação
no laboratório que cria o monstro. Questões que a corporeidade clandestina à
escola, corporeidade pós moralista em relação aos princípios, em muitos aspectos, dos currículos oficiais, corporeidade juvenil e em fluxo, ou seja, em plenitude existencial e força estética, exigem tratar e ocupar espaço destacado nos
encontros que só a escola promove e nem sempre aproveita em concreto e objetivo benefício dos estudantes.
Buscamos nas crônicas e imagens decorrentes dos encontros com os monstros, parte do método proposto, conter e dispersar em oferta ao leitor, o que as
presenças e interações diversas nos ofereceram ao longo da pesquisa. Não incorremos no equívoco da pretensão de dar a palavra ao outro, aceitamos, com muito
prazer, as que nos são dadas ou dispensadas nos nossos cotidianos, conscientes
de que nosso afeto adensa ou dilui o que os cadernos de campo, gravações e memórias, imagens, diagramas, fotos e vídeos registraram. Pois, o que viria ser “darmos a palavra” a alguém se não um convite para falar e a democrática escuta? O
que então quer dizer esse ato absurdo, essa aparente doação, essa generosidade moldada pela força de autoridade de difícil disfarce? Quem vai falar? Quem
determinaria o lugar do outro, quem lhe pediria que falasse aqui? (Souza, 2012:
266). Gostaríamos de trazer o que nos fez o monstro, trazer o seu choque contra
o nosso espelho, o choque de monstros! Mas, afinal, mais uma vez a pergunta retorna: quem são os monstros aos quais essa pesquisa se dedica?
Monstro é um nome, uma palavra, oportunamente transgressiva, contaminada pelo hálito do enunciador. É eivado da sensorialidade do que enuncia e atira
no ar o seu som á palavra de carne evoca o corpo do denominado (Figura 1).
Dentre as propostas, prevaleceram, o corpo como ponto de partida e chegada das realidades, imagem sob a perspectiva da Cultura Visual como campo
de investigação aberta e multidisciplinar das visualidades e o cotidiano como
campo absoluto dos acontecimentos de interesse da pesquisa, no qual podemos
apreender os significados e possibilidades da noção de redes de saberes que
nele se realiza. Quanto ao aspecto metodológico, a revisão bibliográfica serviu
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Yo monstro mío
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Figura 1 ∙ Tatuagem no corpo da professora.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Desenhos feitos por alunxs no gesso
de um colega de turma. Fonte: própria.

1. Yo monstruo de mi deseo

Na relação com as imagens que delineiam nossas relações entre o que olhamos
e o que nos olha, somos atravessados pelo que não controlamos e tomamos contato com a nossa inexorável incapacidade de controlar com ideias estáveis o que
desejamos conhecer. O ato de ver, aparentemente natural e corriqueiro, fatalmente implica em processos de grande complexidade. Didi-Huberman (2010)
afirma que o processo de ver está imbricado em uma luta perpétua entre o que
vemos e o que nos olha. Entre o que vemos e se destaca por nos dizer respeito,
seja por afetação positiva ou por algum horror denunciador ou revelador. A relação com as imagens visuais, frutos de toda sorte de processos imaginativos,
não se reduz à observação pacata. Nada é pacato ou controlável quando se trata
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como alerta e indicador de aspectos a serem destacados nos contatos diários
no campo concreto da investigação. A escola em seu cotidiano. Nas práticas
cotidianas, as programações raramente ocorrem como planejadas. Sobretudo
quando o espaço tempo da pesquisa é também o da vivência profissional. Assim, o método, muito experimental e aberto à todos os sentidos, foi guiado pela
noção de pesquisa no, dos e com os cotidianos (Ferraço, 2008). Noção que valoriza o aparentemente banal e aposta nas redes de afeto que sob a rotina do dia a
dia se pode encontrar elementos de extrema importância para a compreensão
do campo pesquisado. Assim, o método aplicado aceitou a deriva que o cotidiano de uma escola vulnerável aos acontecimentos da vida de seus habitantes
implica (Figura 2).
A perspectiva da Cultura Visual, portanto, foi útil na trama de enfoques que
problematizam o campo de interesse da pesquisa. Ensaiando uma cartografia
imago-textual, próxima às vertentes pós-qualitativas, buscamos uma abordagem metodológica que enfrentasse os monstros que ameaçam as escolas.
Os monstros que nos ameaçam e que são a nossa vulnerabilidade e medo dos
monstros que gestamos… o monstro “mostra a natureza — o corpo — tentando
significar por ela própria, sem a ajuda de (e contra) a cultura: significa, ao mesmo tempo, demasiadas coisas e nada” (Gil, 1997). Seguindo essa mesma linha
de argumentação, podemos afirmar que o monstro é como um corpo significante caótico que, ao contrário de nos representar apenas de um modo deformado,
esta aí “para indicar não só os nossos limites, mas as possibilidades em potência dos nossos corpos, do Corpo”
O monstro professora, o monstro estudante, em seu monstruoso desafio à
nossa parca capacidade de compreensão dele e de nós diante dele. O outro, o
monstro que não assumimos ser.
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de enfrentar as imagens, pois as imagens reagem e nos atingem. As imagens
nos alcançam ou sequestram (Mitchell, 2009). As conversas são atravessadas
por imagens. A vida é permeada e acompanhada por produções e por apagamento de imagens. As escolas, a despeito da aparente repetição de imagens
clichês em suas ambientações das salas aos murais com suas ornamentações
características, produzem, dialogam e são afetadas por imagens. Imagens de
toda sorte, favoráveis ou não aos processos de ensino e aprendizagem. Imagens
do pensamento, dos desejos e afirmações diversas que emergem nos corpos,
nas, falas e gestos, vencendo os limites das normas e das uniformizações.
A Arte, termo polissêmico, prática fundamentalmente humana, transita por
diversos contextos culturais. Para além da clausura na qual o mundo burguês a
condenou, ou seja, o dito “sistema da arte”, é sobretudo produção poética originalmente sem hierarquias surgindo e se atravessando as fronteiras políticas do
que foi denominado popular e erudito. A Arte, tomada como resultante do interesse pelo consumo, criação e partilha de experiências estéticas que permeiam
as relações e modos de comunicação humanas, pode ser compreendida como
processo de criação e afirmação de novas formas de ver e sentir, de ser e se auto
produzir, para além de qualquer marca de outorga e legitimação social (Figura 3).
Entretanto, o ensino da Arte, como o das demais disciplinas, deveria ser desenvolvido, tanto pedagógica quanto epistemologicamente, em consonância e
cumplicidade com o projeto maior e inescapável da Educação obrigatória que
é a formação cidadã, a formação humana voltada para o coletivo e para a defesa, enriquecimento e manutenção do que lhe pertence. Se tomarmos, então,
a diversidade de produções poéticas e as incontáveis possibilidades estéticas
criadas e experimentadas em todo âmbito social, como patrimônio público, e
não apenas as obras selecionadas pela política do gosto burguês disponíveis e
gestadas sob a sua economia cultural específica que seleciona e exclui dos equipamentos culturais das cidades em conformidade com os seus interesses, sempre particulares.
A despeito do que as políticas voltadas para a “cultura”, de uma foram
ou de outra, veiculam, há fertilidade cultural onde quer que nos fixemos, por
mais breve que seja nossa estada e mais rápido o nosso trânsito. No caso das
juventudes pobres, das juventudes periferizadas, a necessidade de afirmação existencial é enfaticamente embebida pelos desejos de beleza. Como se
estar na vida exigisse ser construído com o máximo de cuidado e de criatividade possíveis. Como se a mecânica da vida, antes de ser funcional como as
concepções iluministas propuseram e a modernidade consolidou, fosse, para
além da ideia do Capitalismo Estético (Lipovetsky, 2014), fundamentalmente
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Figura 3 ∙ Arma de pontilhismo desenhada por um
aluno. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Desenhos feitos por alunxs.
Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Meme: Beyoncé com brinco
de pérola Fonte: Internet
Figura 6 ∙ Desenho de uma criança com uniforme
escolar atrás de grades Fonte: Própria
Figura 7 ∙ Latas de spray decoradas com frases
e desenhos sobre igualdade racial.
Fonte: Própria

Conclusão. Reinvindico: mi derecho a ser un monstruo

As poéticas, as visualidades, as performances estéticas cotidianas que transbordam os centros e as periferias como o funk, as pichações, as estéticas travestis, as construções identitárias butch, bicha, sapatão são teatralidades do dia a
dia que transbordam o entrelugar ao qual foram condenadas. Teatralidade não
como encenação, mas, como intenso drama do real. Tais estéticas se alimentam do que está instituído e do que se quer mereceu ser visto. Um misto de rejeitos culturais e inventividade rebelde categorizado como naif, outside art, brut,
popular etc e fundam outras formas de conhecer e fazer estético (Figura 5).
A intenção dessas ponderações é destacar as aulas da disciplina de Artes
como momento vocacionado e oportuno para a exploração da Estética e aplicar os ganhos no que for útil à formação de todos os envolvidos. Professorxs
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poética. Considerações que a vivência da pesquisa provocou. Constatação decorrente da convivência com jovens que ambicionam a beleza em suas imagens e relações, belezas libertas dos padrões, belezas monstruosas sob o fundo
estético das imagens que nos assediam continuamente nas diversas mídias e
nas visualidades dos espaços protegidos da cidade (Figura 4). Aqui, as noções
de imagem e de seus embates, propiciadas pelo campo de conhecimento da
Cultura Visual são indispensáveis. A profusão incomensurável de imagens que
atravessa as diversas realidades sociais têm papel político inegável. Afinal, a
imposição frequente de determinadas ordens de imagens têm efeito pedagógico que desafia a escola.
O que se aprende e apreende com as imagens é questão preocupante e pouco
elucidada, entretanto, como muitas pesquisas a respeito da Cultura Visual apontam, o êxito de tal pedagogia não é absoluto nem se dá sem embate. A despeito da
força do mercado mundo na imposição de suas imagens para seduzir e escravizar
olhares e desejos, muitos não são atingidos. Uns por lograrem êxito na resistência
consciente e muitos outros pelas mínimas possibilidades de consumo.
A crítica às estratégias de sedução do olhar e o reconhecimento positivo das
próprias imagens pessoais e de seus ambientes passa a ser prioritária face aos
conteúdos oficiais de incorporação passiva de imagens e valores estéticos de
obras distantes e inalcançáveis. Duas frentes de batalha se colocam e se interconectam, driblar os conteúdos formais, sem privar os estudantes da sua posse
adequada e possibilitar espaços e forças à presença e vitalização das estéticas
apagadas, excluídas e malditas. Neutralizar a beleza e potencializar o monstruoso. Cartografar a dinâmica desse intercâmbio identitário que evidência a
monstruosidade da beleza oficial e a beleza monstruosa do marginal.
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aprendendo a ser professorxs com aquelas e aqueles aos quais lhe é exigido ensinar. Ainda decorrente da reflexão sobre os ditames da arte e as conceituações
sobre as quais se sustentam, podemos pensar sobre as possíveis implicações
dessas concepções e conceituações em arte e o que elas dizem do circuito de
arte e assim evidenciar as tensões que reconfiguram o ensino da arte na escola
pública popular (Figura 6). Se pensarmos sobre o que ou a quem é necessário
incluir ou desqualificar no circuito da arte e suas imposições de valores, chegaremos cedo ou tarde a pensar sobre quem atua neste circuito e diante disso mapear os espaços de perpetuações dessas classificações, dentre os quais
discretamente está a escola. Nosso interesse não é discutir o currículo de arte,
nem ir além do apontado em relação ao sistema burguês de arte. Mencionamos
apenas aspectos que julgamos úteis à compreensão da nossa aventura investigativa que nasce no âmbito do ensino escolar da arte, recorre às perspectivas da
Cultura Visual e enfrenta o oposto ao bom-mocisco (Maffesoli, 2009) clichê de
um ensino da arte dedicado à colonização cultural e à confirmação dos padrões
estéticos hegemônicos.
Referimo-nos às representações e às presenças (Gumbrecht, 2004) dos alunos, os monstros, — convém reiterar que todo jovem ou criança estudante de
escolas públicas nas periferias da cidade são monstruosos ao menos algumas
vezes por dia, para o olhar de quem não vê além da insuportável e intraduzível
diferença — a partir de sua visão sobre determinado assunto, experiências pessoais e de seus coletivos (Figura 7). São possibilidades de interpretação, experimentação e afirmação que emergem quando são oferecidas oportunidades de
criação e reinvenção. Oportunidades essas nunca formalmente consideradas
ou contempladas por algum investimento curricular oficial, e talvez em virtude
dessa falta de concessão de espaço e tempo pela autoridade escolar, as oportunidades de caça (Certeau, 2005) são aproveitadas e exploradas no limite das
suas possibilidades.
Quando um estudante se depara com uma imagem, e emite opinião sobre
ela tomando como princípio os seus referenciais, criam-se novas visibilidades e enunciações que dão forma às suas visões de mundo. Apostar neste encontro como forma de criar infiltrações, fissuras, canais de comunicação mais
democráticos e familiarizados com os mundos juvenis, os quais muitas vezes
nos surpreendem como nossos mundos, com a cultura da rua, com o cotidiano
popular, com as linguagens coloquiais, etc. Aspectos que constituem uma rede
de saberes não legitimados e tomados como incorretos, inferiorizados, monstruosos e apontados como exemplo de argumentos políticos favoráveis à subalternização de seus autores. Entretanto, apostar nessa rede como manancial útil
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Figura 8 ∙ Autoretrato de uma aluna no 3º ano
do ensino fundamental. Fonte: Própria
Figura 9 ∙ Menina negra usando máscara de papel
marchê feita por ela. Fonte: Própria
Figura 10 ∙ Aluno brincando em frente a um
quadro durante visita a exposição Fonte: Própria
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à formação humana que cabe à escola é ampliar as fontes de conhecimento,
democratizar e horizontalizar saberes.
No contexto das políticas da igualdade e da diferença é propor o enfrentamento como escolha pedagógica para a justiça curricular, para pensar as muitas violências que constituem alguns modos predominantes de praticar a escola oficial.
Convém aqui observar que as escolas públicas populares são compreendidas como apenas desafiadas a realização de processos de inclusão. O que implica em entendimento enviesado do termo “inclusão social” e à ideia congelada da identidade de seus estudantes. Compreensões por si só já segregadoras.
Certamente que as condições econômicas comum a maioria das famílias dos
estudantes implica em diversas carências e afastamento das benesses sociais.
Contudo, a pobreza material não significa mais que a inferioridade material. As
informações circulam independente das escolas e os sujeitos, ricos e pobres,
captam cada qual do seu jeito e em suas respectivas chances o que se passa pelo
mundo (Figura 8).
A constatação de que vivemos na era das imagens, em que a escola não detém mais a exclusividade sobre o conhecimento, e, em se tratando do ensino de
artes visuais, além de acesso a imagens, os próprios alunos são muitas vezes produtores de conteúdo audiovisuais, determinou certos passos da pesquisa, conduzidos por questionamentos como o de Irene Tourinho, quando discorre que
O trabalho pedagógico também está sendo mediado por esses aparatos imagéticos que
exigem, cada vez mais tempo e habilidade aguçada para interpretação e negociação.”
(Formas de registro imagético: máquinas de ver e ser visto.). Por que a escola deve lidar
com as experiências de ver e ser visto na contemporaneidade? (Tourinho, 2011: 9)

Como superar esse desafio é luta cotidiana que, conforme quisemos registrar, inclui pôr em discussão o corpo e a história de professorxs, encarar a nossa
impotência diante do peso do desafio, sem contudo, tomar essa sensação, por
mais concreta que seja, como capitulação final. Restaria, apostar nas microações possíveis, nas operações de caça certonianas (Certeau, 2013), nas quais
apenas garantimos para o estômago o que coube entre as mandíbulas no ato
urgente da caça logo frustrada. Aludimos às cumplicidades entre nós os monstros, realizada em breves olhares, em afeto franco e sobretudo, na escuta incondicional. As propostas pós-qualitativas afirmam que a pesquisa se valida no que
aporta de positivo colaboradorxs e à formação dxs investigadorxs.
A imagem por mais distante que nasça daquilo que representa é a teoria
e método que aqui se aplicou. As imagens aqui estão com mais autenticidade que as palavras, pois a escrita surge ainda sob o turbilhão dos sentimentos
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deflagrado pelas experiências e memória do que se quer narrar (Figura 9) . As
imagens falam por si, pois falam com o olhar de quem as vê. Trata-se, então de
uma teoria e método investigativo que traz as marcas visuais dos sujeitos e suas
ações (Figura 10). Mais lembranças que representação, mais objetos visuais de
eloquência afetiva que documentos analisáveis por essa ou aquela técnica interpretativa. Afinal, o choque no qual a pesquisa se afirmou não deu tempo para
tratos mansos.
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Resumo: Para discutir o ensino do desenho

Abstract: To discuss the drawing teaching under-

entendido como ponte da dicotomia artes
mecânicas/artes liberais, acesso alguns fragmentos da história da educação oitocentista
sob a perspectiva de uma escrita brasileira
interessada em entender as miscigenações,
justaposições e sobreposições artístico-culturais entre Brasil e Portugal. Numa arena em
que o Desenho se constituía como disciplina
num projeto de educação pré-republicana,
procuro pelos rumores das representações do
seu ensino, considerando seus fluxos entre as
práticas artísticas das Belas artes e do Ensino
Industrial.
Palavras chave: ensino do Desenho / educação profissional / história da educação / ensino técnico.

stood as a bridge between the mechanical arts/
liberal arts dichotomy, I take some fragments of
the history of nineteenth-century education from
the perspective of a Brazilian writing interested in
understanding the intermingling, juxtapositions,
and artistic-cultural overlaps between Brazil and
Portugal. In an arena in which the Drawing was
constituted as a discipline in a project of prerepublican education, I look for the rumors of
the representations of its teaching, considering its
flows between the artistic practices of Fine Arts
and Industrial Education.
Keywords: Drawing teaching / professional education / history of education / technical teaching.

O Desenho não ocupa o lugar que ocupou até o final do séc. XIX como meio único e
fundamental na concepção e comunicação das imagens. Até aí, todas as imagens eram
produzidas pelo homem. Hoje são muito poucas e cada vez mais raras. Continua,
porém, a mesma disciplina. (Vieira, 2006)

A filosofia e política liberais dos séculos XVIII e XIX legaram à História do Ensino da Arte o incentivo e a necessidade do “aprender” e “saber” desenhar.
Enxergou-se na escola o lugar para o crescimento de um país, onde a educação
pública cumpriria o papel de formar cidadãos civilizados, cultos e aptos para o
trabalho. Especialmente para o ensino do Desenho, o pensamento francês subsidiava decretos e projetos para um futuro promissor, com destaque às ideias de
Louis Benjamin Francouer (1773 — 1849), simpatizante da pedagogia de Johann
Heinrich Pestalozzi (1746 — 1827). Francouer criou um método de desenho que
desafiava o monopólio do ensino artístico das academias e do ensino técnico
dos engenheiros, expandindo o aprendizado às classes menos desfavorecidas,
agora qualificadas para contribuir ao progresso da indústria (Brito, 2014). Nota-se que no ensino primário a disciplina de Desenho acompanhava o ensino das
primeiras letras, cujo “bom traço” seria aperfeiçoado nos níveis secundários e
superior, com destaque para o ensino industrial.
Simpatizantes do pensamento liberal, como os portugueses Marquês de
Pombal (1669-1782) e Passos Manuel (1801-1862), legaram significativas reformas para a educação em terras luso-brasileiras (no Brasil, as reformas se desdobraram em ações mais modestas em função de seu caráter colonial), promovendo novos currículos em atendimento aos ventos iluministas:
[...] nasceu um conjunto de leis visando promover a civilização geral dos portugueses,
a difusão da instrução pública e o gosto do belo que se substanciou em importantes
reformas dos estudos (primários, secundários e universitários), na criação de
conservatórios, de academias, de escolas politécnicas, e de museus.” (Ramos, 1993:30)

As ondas reformistas portuguesas de certa forma atravessavam o Atlântico, alcançando um Brasil em busca de sua identidade política e autonomia.
As ideias vindas de fora prevaleciam sobre o pensamento local e assim constituía-se um movimento artístico-educativo de justaposição (encontros) entre
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Na educação do futuro artista deve atender-se principalmente ao desenvolvimento
harmonico de todas as suas faculdades; e isto pertence ao a-b-c da pedagogia
esthetica. (Vasconcellos, 1877)
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a teoria europeia com o saber popular — um terreno fértil para a sobreposição
(hibridismos) dos saberes artesanais do povo com a erudição industrial da elite.
A partir destas transformações sociais que incentivaram a formalização da educação profissional — ou ensino industrial — agrupo pistas e rumores do ensino
do Desenho no contexto das construções sociais dicotomizadas entre as belas
artes e as artes liberais. As metáforas “pistas” e “rumores” se justificam mediante um trabalho de vasculhamento de documentos que revelem aproximações
com o Ensino da Arte no século XIX, por ser um campo epistemologicamente
em formação e pelas perdas de objetos e documentos não preservados, principalmente no Brasil. Foram (e continuam sendo) lugares de busca, principalmente: as Bibliotecas Nacionais do Brasil e Portugal (acervo digital) e a Biblioteca Digital Luso-Brasileira, dentre outras fontes.
Ao entender que as camadas populares brasileiras eram formadas por uma
grande maioria negra e uma outra em processo multicultural de miscigenação
afro-europeia, procuro por registros e discursos (em imagens, manuais, decretos, cartilhas, literatura e imprensa) sobre os processos de escolarização do
povo, com atenção ao ensino das Artes Visuais, sobretudo do Desenho. Apesar
de seu teor historiográfico, este texto vem do olhar de quem produz, ensina e
pensa a arte, ao entender que “as imagens e os objectos são sempre o princípio
e o fim do estudo” (Vieira, 2006:30). Por outro lado, chegar neste tema só foi
possível mediante minha atuação como professor de Artes Visuais numa rede
pública de educação técnica brasileira, fundada há 110 anos (Escola de Aprendizes Artífices) para a formação de trabalhadores, hoje denominada Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. E ainda, na mesma instituição, por
minha atuação nos cursos superiores de formação de professores de Arte.
1. Arte, artífices e artistas

Surgiram no Brasil do século XIX alguns movimentos para a profissionalização
do trabalho através de projetos de escolas e institutos voltados à instrução técnica popular, mais comprometida com a qualificação e ocupação do pobre —
considerado uma doença social — e menos preocupada com sua efetiva educação. Num país agrário que ansiava pela modernidade, a indústria e a artesania
pouco se diferenciavam e o ensino do Desenho, tanto em Portugal quanto no
Brasil, era uma urgência para formar trabalhadores capazes de criar soluções
de consumo, atendendo às novas classes e hábitos urbanos. Por outro lado, o
ensino do Desenho, incluindo o de Pintura, atendia à necessidade de se criar
um ambiente erudito para a produção artística, satisfazendo as representações
sociais “à francesa” de uma elite luso-brasileira.
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Figura 1 ∙ Algumas das publicações de referência deste
estudo. Em sentido horário: Princípios de Desenho Linear (Rio
de Janeiro, 1829); Diccionario Techcnico e Historico (Lisboa,
1875); Observações sobre o Actual Estado do Ensino das Artes
em Portugal (Lisboa, 1875); Artes e Artistas em Portugal (Lisboa,
1892); A Ventarola (Rio de Janeiro, 1881); A Reforma de
Bellas-Artes (Porto, 1877). Fonte: diversas (vide
referências bibliográficas).
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A industrialização da colônia portuguesa, inexistente até a vinda da família
real para o Brasil, em 1808, impulsionou um “pré-projeto” de educação popular, com atenção para a formação de mão de obra técnica. Assim surgiram escolas de formação propedêutica — a considerar o ensino das primeiras letras
— aliada à formação técnica para o trabalho, a despeito de seu caráter precário,
doméstico e desassistido. O status imperial atribuído ao Brasil, entre 1808 e
1889, passando pela independência em 1822, instaurou e multiplicou a produção artística brasileira aos olhos do europeu e seus métodos de desenho foram
disseminados e incorporados nos ateliês e escolas. A serviço da família real e
de seus arredores, houve uma intensa produção iconográfica brasileira, dentre
desenhos, aquarelas, pinturas, gravuras, mapas, objetos e obras arquitetônicas,
com destaque aos artistas viajantes Frans Post, Jean-Baptiste Debret, August
Muller, Joham Moritz Rugendas e o brasileiro Victor Meirelles, dentre tantos
outros. Na belíssima Coleção Brasiliana, do Centro Cultural Itaú, em São Paulo,
é perceptível a intensa produção artística a partir da entrada de pesquisadores,
botânicos e artistas viajantes em terras brasileiras — até o século XIX, o território ficou fechado ao mundo, sendo a difusão da iconografia brasileira proibida,
o que gerou, claro, desenhos e pinturas clandestinas que viajaram o mundo.
Num Brasil em que ainda se ensaiava um modelo de educação, é fácil imaginar
que aqueles artistas e seus discípulos que aqui permaneceram constituíram a
classe professoral artística nos ateliês acadêmicos e nas escolas industriais, reproduzindo, aos moldes franceses, os métodos para desenhar.
A exemplo dessa corrente formativa de mestres artistas-professores, já no
final do Oitocentos, um dos mais importantes idealizadores das artes locais, o
brasileiro nascido em Belém-PA, Theodoro Braga (1872-1953), aluno de Benjamin Constant (1845-1902) na Academia Julian em Paris, tornou-se um misto
de pintor, decorador, professor, historiador, caricaturista e crítico de arte. Com
intensa produção voltada ao folclore brasileiro e à exuberância da Amazônia,
realizou dezenas de exposições, além de uma importante conferência via rádio:
“O Ensino do Desenho nas Escolas”. Publicou manuais e livros para o ensino do
Desenho, sendo uma das principais referências brasileiras da área na primeira
metade do séc. XX.
Nos próximos parágrafos, trago alguns documentos e imagens (Figura 1)
como referenciais para discutir os cruzamentos das políticas públicas — e privadas — da educação popular, sobretudo a masculina, uma vez que os projetos
de educação do Oitocentos excluíam as mulheres da profissionalização técnica
e acadêmica, restando-lhe o aprendizado das primeiras letras, do bordado e dos
afazeres domésticos, salvo raríssimas exceções.

Quadro 1 ∙ Vocabulário para a dicotomia artes liberais/artes mecânicas no séc. XIX.
Fonte: elaborado pelo autor.

Profissão

ARTES
MECÂNICAS
Artífice

Habilidades

Trabalho do corpo e das mãos

Trabalho do espírito;
genialidade; talento

Objeto

Artefatos: artes fabris ou
mecânicas

Belas-artes: pintura, gravura,
escultura

LIBERAIS
Artista

Apesar das reafirmações dicotômicas entre o braçal e o intelectual, a palavra arte mediava as representações de atuação profissional que se cambiavam
entre o “esforço da mente” e o “esforço do corpo”. Arte, artista e artífices se confundiam entre as rixas dos intelectuais (artistas) perante os operários (artífices)
— ambos lidando com o desenho, sendo nas artes fabris ou nas belas-artes.
Na literatura e em documentos históricos oitocentistas, o artístico estava associado ao domínio de uma técnica/habilidade, como se pode perceber nas nomeações das organizações de trabalhadores, por exemplo, a Sociedade dos Artistas Mecânicos e Liberais de Pernambuco (1880). Os trabalhos mecânicos, cuja
construção simbólica estava associada aos “baixos” e “humildes” e à “indignidade”, figuravam no lado oposto dos trabalhos liberais — estes poderiam ser a pintura, música, gramática e arquitetura, ou seja, ocupações do ócio (Cord, 2012). Ora,
não são, de acordo com o vocabulário da época, atividades mecânicas e atividade
liberais, ambas artes? E o artístico um adjetivo comum para as habilidades técnicas liberais? Desse modo, sendo as artes e o artístico palavras comuns no contexto
linguístico oitocentista, ou seja, elementos de ligação entre as ofertas de formação e atuação do trabalho, o Desenho — aquele vindo das Academias — adquire
um dos papeis principais no currículo para a educação de trabalhadores mecânicos e liberais, atuando, por sua vez, como ponte entre as imagens sociais que distanciavam (ou ainda distanciam) os trabalhos dos “puros” e o dos “pecadores”.
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O que podem nos revelar, afinal, para além das justaposições dessas obras,
as sobreposições dos registros das histórias pedagógicas das artes? (Figura 1)
Em consulta às publicações oitocentistas, é possível entender diferentes representações do ensino e fazeres artísticos, ora para uma “elite intelectual”, ora
para “trabalhadores”, como demonstra as classificações do Quadro 1:
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2. Rastros do ensino do Desenho

No documento português A Reforma de Bellas-Artes: Analyse do relatorio e projectos da Comissão Oficial nomeada em 10 de novembro de 1875 (Vasconcellos,
1877), uma avaliação crítica de um projeto de lei que reorganizava o ensino das
belas artes e sua aplicação para a indústria, nos museus artísticos e arqueológicos, bem como aos monumentos históricos de Portugal, podemos perceber
um discurso contestador à visão republicana renovadora para o ensino de arte
no séc. XIX. O documento nos traz informações importantes para a história do
ensino da Arte, sobretudo do Desenho, como a menção da presença do Ensino
do Desenho Linear e de Ornato no Instituto Industrial do Porto, uma escola que
formava marceneiros, carpinteiros, comerciantes, entalhadores, escultores,
estucadores, ourives, pintores, tipógrafos e estudantes. O documento também
faz relações sobre a epistemologia do ensino do Desenho e suas metodologias
como um processo que colabora com a formação técnica e estética do artista/
artífice. A partir desses exemplos documentais, é possível identificar, ao longo
do século XIX, a abordagem do Desenho como campo de conhecimento (Figura 2 e Figura 3), bem como o seu lugar no currículo, principalmente para a
formação de artífices-artistas sob um sistema integrado entre as academias artísticas e as escolas industriais.
No Brasil, a Sociedade Propagadora de Belas Artes, criada no Rio de Janeiro em 1856, com a participação de artistas, arquitetos, professores, jornalistas,
advogados e médicos, foi idealizada pelo artífice-arquiteto Francisco Joaquim
Béthencourt da Silva, que se formara na Academia Imperial de Belas Artes. Foi
uma organização para pensar um projeto de industrialização, bem como de
embelezamento e ornamentação da nova urbes. Influenciada pelo movimento inglês Arts and Crafts, em1858 a Sociedade cria o Liceu de Artes e Ofícios,
a “Escola do Povo”, como citavam os jornais da época, gratuita e popular para
homens livres ou estrangeiros, “sendo o ensino do desenho a pedra angular da
grade curricular e da ligação das artes aos ofícios” (Bielinski, 2009:s/p).
Funcionando como um meio termo entre o ensino secundário propedêutico
e o superior, os Liceus de Artes e Ofícios, que também tiveram outras unidades
em distintas capitais brasileiras, cumpriram, além da formação para o trabalho,
um importante papel para a formação artística, seja ela aos moldes das belas artes, seja aos moldes da artesania. Exposições de trabalhos dos estudantes eram
frequentes e começavam a acontecer diálogos entre os projetos do Colégio D.
Pedro II (formação propedêutica) e o Liceu (formação técnica) em suas atividades educativas e artísticas. No entanto, a valorização da profissão docente inexistia, assim como o pensamento sobre seu trabalho e sua identidade, estando

71
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 2 ∙ Manual francês com rostos femininos para
estudo de cópia. Fonte: Cours Élementaire de B. R. Julien (século XIX).
Figura 3 ∙ Instruções para o desenho linear. Fonte:
Albuquerque (1829).
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a imagem do professor aliada ao messianismo. Depois da abolição do trabalho
escravo, em 1888, e da proclamação da República, em 1889, o regime republicano tratou de disseminar ideias progressistas de bases positivistas, religiosas e
de ordem voltadas ao desenvolvimento industrial do Brasil. A exemplo, cria-se
no Brasil, na primeira década do século XX, as Escolas de Aprendizes Artífices
(Figura 4), uma em cada capital brasileira, as quais se tornaram Escolas Técnicas Federais e hoje constituem os Institutos Federais, com 600 unidades em
todo o país, ofertando do ensino médio/técnico ao doutoramento.
Além das publicações históricas como manuais, dicionários e relatórios, recorro também às publicações do cotidiano, como o jornal estudantil do Lyceo
de Artes e Officios do Rio de Janeiro, A Ventarola (Fig. 5), cuja primeira edição foi
distribuída em 1881. Neste número há destaque para o artigo “O Desenho de
Figura”, que se aproxima de um manual didático — e político — para o ensino da
matéria. A preocupação metodológica volta-se ao desenvolvimento perceptivo
do aprendiz a desenhista, da observação à interpretação da forma, que deveria
passar por processos hierárquicos de aprendizagem do desenho da Figura 5.
Sobre a prática e o ensino do Desenho, podemos perceber que o rigor pedagógico do século XIX vai se dissolvendo numa liberdade criativa/expressiva
no século XX e a arte vai ganhando representações intelectualizadas a partir
de um sistema produtivo subsidiado pela indústria cultural, onde arte se torna
Arte. O modernismo nos deixa polarizações acentuadas, não muito diferentes
das “artes mecânicas” e “liberais” dos séculos XVII e XIX, como as classificações: arte erudita/arte popular, arte/artesanato, dentre outras. Nesse contexto,
o ensino do Desenho, muito mais relacionado à ideia de liberdade artística do
que a uma matéria “disciplinar” para a formação infantil, vai se desprendendo
dos currículos escolares da educação básica, sendo sua prática reservada, principalmente, nos cursos superiores ou de formação técnica:
Se por um lado exaltamos os ventos do modernismo como possibilidade de abrir
espaço no campo do ensino de artes para a expressão das crianças, por outro lado
ponderamos que estes ventos, em nome da livre-expressão, tenham varrido de nossas
salas de aula algumas estratégias de ensino que instrumentavam as crianças e jovens
justamente para a expressão. O desenho de imaginação, o desenho de observação, o
desenho de memória, o desenho do natural, o desenho decorativo, o desenho técnico,
todas estas designações perderam lugar para um tal de “desenho livre” que de livre
nada apresenta, apenas a constatação de que de forma “livre” e “espontânea” o que
acaba circulando nas resmas e resmas de papel sulfite é a afirmação de uma linguagem
de consenso, de comunicação imediata, que não reflete o desejo de autoria e expressão
do modernismo. (Coutinho, 2017:201)
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Figura 4 ∙ Crianças (homens) da Escola de Aprendizes Artífices
do Estado de Goiás em aula de Desenho. Década de 1920.
Fonte: Acervo fotográfico do Instituto Federal de Goiás.
Figura 5 ∙ Recorte do periódico estudantil carioca A Ventarola. Rio
de Janeiro, Edição N. 1, 1881. Albuquerque (1829).
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Conclusão

O Desenho foi uma ponte entre as experiências estéticas do povo e da elite.
Professores-artistas ensinavam o método tanto para os estudantes das Academias, dos Liceus Imperiais quanto para os Liceus de Artes e Ofícios. Ao pensar
o Desenho como ponte, penso também nos intercâmbios entre uma classe alta
privilegiada e uma massa de trabalhadores (negra, em sua maioria) dialogando
a partir de um campo de conhecimento técnico e expressivo que não privilegiava origem, títulos e cargos — é possível pensar noutras formas da prática/ensino do Desenho em grupos sociais populares desprendidos das instituições. Por
outro lado, penso também nas pontes formativas entre aqueles professores que
atuavam no ensino da Arte/Desenho nos dois territórios: o da formação artística e o da formação técnica. Nesse trânsito entre a elite intelectual e o povo, o desenho como “elemento civilizador da mão de obra técnica” (Trinchão, 2008:20)
adquiria espaços nas instituições formais de ensino e preparava os homens para
a atuação na indústria de bens de consumo, bem como para a indústria cultural.
Analisar a educação das artes no séc. XIX é poder friccionar as camadas das
histórias da educação luso-brasileiras, onde houveram, nem sempre como se
desejava, experimentações e tentativas de profissionalização da arte, seja para
as elites nas Academias, seja para os pobres, nos Liceus de Artes e Ofícios, bem
como em outras instâncias formativas populares que os documentos não deram conta de preservar. No Brasil, foi um período para experimentar a institucionalização dos saberes e dos produtos culturais. Nesse sentido, prosseguir a
pesquisa com base histórica sobre o Ensino da Arte e do Desenho é um caminho
para manter ativo um campo de conhecimento, de atuação profissional e de
realização de sonhos que resistem aos redemoinhos geopolíticos que ameaçam
a Educação no contexto do neoliberalismo global. Ao invés de levantar muros,
é poder fabricar tijolos para construir mais pontes. E do alto delas, ecoar nossas
inquietações: por onde anda o ensino do Desenho em nossas escolas?
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Resumo: Este artigo apresenta uma unidade

Abstract: This article presents a work unity

de trabalho desenvolvida com uma turma do
11º ano de Desenho A. Trata-se de uma proposta que explora a utilização do texto como
medium artístico e as zonas de convergência
entre texto e imagem – poesia visual, tipografia e caligrafia – questionando as suas fronteiras disciplinares. O objetivo da abordagem
pedagógica é valorizar a exploração conceptual e de materiais, instrumentos e processos,
desenvolvendo nos alunos hábitos de experimentação no processo criativo.
Palavras chave: imagemtexto / poesia visual /
projeto / processo criativo / experimentação.

developed with an 11th grade school class in the
discipline of Drawing A. It’s a proposal that explores the use of text as an artistic medium and
the confluence areas between text and image –
visual poetry, typography and calligraphy –questioning their disciplinary boundaries. The pedagogical approach values student´s conceptual
and technical exploration, helping them develop
experimentation habits in the creative process.
Keywords: imagetext / visual poetry / project /
creative process / experimentation.

Surgido nos anos 60 do século XX, o Movimento da Poesia Experimental Portuguesa — PO.EX — reuniu um grupo de poetas e artistas que conseguiram,
apesar da cinzenta ditadura cultural que asfixiava o país, alinhar-se com as vanguardas artísticas internacionais. Foi o encontro com a Poesia Concreta, mas
também com o Informalismo — que lhe acrescentou uma importante vertente
experimental.
Os autores da PO.EX, e principalmente Ana Hatherly, referem-se frequentemente nos seus textos teóricos à importância da experimentação na criatividade e à forma como a componente lúdica é o elemento estrutural desse mecanismo criativo (Hatherly, 1983:73).
É precisamente a visão do processo criativo partilhada por estes poetas e
artistas que me levou à escolha da poesia visual como ponto de partida para a
criação de uma proposta pedagógica para a disciplina de Desenho A, 11º ano, no
contexto do estágio curricular do Mestrado em Ensino de Artes Visuais.
Durante a observação participante das aulas foram detetadas algumas fragilidades nos alunos ao nível da capacidade de autorregulação do processo
criativo, que me levaram a colocar as questões que deram origem ao projeto
Imagemtexto. Decidi assim planificar uma unidade em que os alunos fossem
respondendo à proposta de trabalho através de exercícios de experimentação,
seguindo um percurso metodológico até à criação do produto final.
1. Enquadramento teórico-pedagógico — Imagemtexto

A unidade de trabalho explora a utilização do texto como um medium artístico
e as zonas de convergência entre texto e imagem — poesia visual, tipografia e
caligrafia — trabalhando assim um conteúdo específico do programa: a articulação palavra/imagem como processo de transformação gráfica.
Trata-se de dois campos cujas fronteiras disciplinares se cruzam frequentemente na história da arte e da cultura e, segundo (Foucault, 1973:20-2), “a mais
antiga oposição da nossa civilização alfabética: figurar e nomear; dar forma e
dizer; reproduzir e articular; imitar e significar; olhar e ler”.
A dualidade entre as palavras e as imagens, traduzida em oposição ou complementaridade, domina o discurso estético desde sempre, manifestando “uma
divisão estrutural na experiência humana das representações, apresentações e
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O jogo da criação é o primeiro de todos os jogos e o modelo de todos eles.
(Hatherly, 1983:216).
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Jogo e experimentação
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símbolos”, como afirma Mitchell (1996:51). Este autor defende que “a interação entre imagens e textos é constitutiva da própria representação” (Mitchell,
1994:5), e tem vindo a dedicar grande parte do seu trabalho a refletir sobre o
impacto na cultura visual da relação entre os dois media.
A ideia defendida por Mitchell é a de uma contaminação constante de um
campo pelo outro — todos os media são mistos e todas as artes são híbridas,
impuras e contaminadas (Mitchell, 1994). Ao escolher o título da unidade de
trabalho decidi seguir o pensamento deste autor, que propõe a denominação
de imagemtexto para estas obras em que a palavra e a imagem assumem uma
relação de complementaridade ou, no caso da poesia visual e da tipografia, o
próprio texto é a imagem.
2. Imagemtexto e cultura visual

Numa época em que a experiência humana se tornou essencialmente “visual e
visualizada” (Charréu & Salbego, 2015:2) torna-se cada vez mais importante adotar abordagens pedagógicas que utilizem estratégias da cultura visual, proporcionando momentos para uma reflexão crítica sobre as imagens e o seu significado.
Tendo isto em mente decidi introduzir a proposta de trabalho aos alunos
através de uma apresentação de diapositivos. A estratégia seguida foi a de colocar as imagens em diálogo, permitindo que possam ser estabelecidas identificações e comparações.
Procurei semelhanças nas estratégias criativas ao longo dos tempos, contextualizando formal e conceptualmente práticas artísticas e gráficas contemporâneas. A apresentação não seguiu uma lógica cronológica, uma vez que o
pretendido era estabelecer análises comparativas das imagens e encontrar semelhanças conceptuais e/ou formais nas imagens mostradas.
Um dos critérios presentes na seleção e organização das imagens, surgido
através da observação dos padrões conceptuais que suportam a produção das
obras, é a constante alternância entre as estratégias de legibilidade e ilegibilidade, presente através dos conceitos de caligrama e labirinto.
O caligrama apela à legibilidade. É um poema onde a forma do significante
coincide com o significado, ou seja, onde há uma concordância visual da imagem com o texto, tornando-se redundante. Muitos autores praticaram esta estratégia criativa, cujo primeiro exemplo conhecido é o Ovo de Símias (século
III a. C.), mas foi Apollinaire que utilizou o termo caligrammes, referindo-se
aos seus poemas visuais publicados em 1918. É interessante também perceber
como a cultura contemporânea se apropriou do caligrama como estratégia gráfica, principalmente no desenho de cartazes, ilustração e publicidade.

3. Planificação e operacionalização das atividades

A estrutura da planificação sintetiza vários modelos teóricos de criatividade,
metodologia de projeto e processos criativos de artistas. Articula-se em seis fases: definição do problema; investigação; experimentação; avaliação da experimentação — ideia; desenvolvimento da ideia — concretização; avaliação.
A intervenção pedagógica iniciou assim com a apresentação da proposta
de trabalho, que corresponde à fase metodológica de definição do problema:
a criação de uma peça de Imagemtexto a instalar no espaço da escola, com total
liberdade de escolha dos materiais e dos media. Os alunos trabalharam a partir
de textos poéticos, escolhidos com base nas obras aconselhadas no programa
de Portugûes.
A proposta foi introduzida através de uma apresentação de imagens, decorrente da pesquisa visual realizada. Na planificação esta etapa corresponde
à fase de investigação.
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O labirinto é a negação da legibilidade. O objetivo é exatamente o oposto
do caligrama: dificultar a legibilidade, ocultar o significado, tornar enigmático o texto. Este recurso está inicialmente ligado a uma conceção hermética da
escrita, mas com o tempo prevalece a sua componente lúdica. O labirinto de
palavras atinge o seu auge no Barroco. Neste período, uma das formas mais comuns na Península Ibérica é o labirinto cúbico, uma composição acróstica, onde
“o verso inicial, e geralmente único, é repetido com sucessivos desfasamentos”
(Hatherly, 1983:114), criando um efeito óptico, muito apreciado na época.
O jogo óptico do labirinto cúbico ressurge na poesia concreta — como no
exemplo do poema Velocidade (de 1958) de Ronaldo Azeredo — e na typewriter art, em criações visualmente tão densas que comprometem a legibilidade, e
que influenciaram designers como Hansjorg Mayer, Wolfgang Weingart ou David Carson, que praticaram a experimentação e a desconstrução na tipografia.
Nesta apresentação de imagens quis mostrar como a poesia experimental
evoluiu da visualidade para a materialidade, para outras produções plásticas
como o poema objeto, a performance art e o vídeo, onde se destacam artistas
como Mello e Castro, Sallete Tavares, ou Fernando Aguiar. Procurei também
exemplos contemporâneos da utilização do texto nas artes plásticas e no design
gráfico, em vários media diferentes, principalmente em instalações, conceito
que os alunos ainda não conheciam.
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3.1 Experimentação

Nesta fase do processo criativo, foram propostos aos alunos dois exercícios experimentais a partir dos textos (ou fragmentos deles selecionados).
No primeiro exercício foi pedido que usassem a caligrafia como recurso expressivo para construir linhas, manchas e formas, tendo em mente as ideias ou
sensações provocadas pela leitura do poema. O objetivo do exercício é promover a experimentação e proporcionar a descoberta de novas soluções visuais e
plásticas que possam contribuir para o projeto final.
As primeiras respostas foram muito ilustrativas, o que era mais ou menos
previsível. Apesar disto, os desenhos ficaram visualmente interessantes e acabei por aceitar algumas das soluções, mas insistindo em que procurassem mais
expressão no uso da caligrafia. Os resultados foram muito variados, oscilando
entre o minimalismo conceptual e o excesso de pormenores visuais. A criação
de caligramas a partir de uma ideia ou palavra expressa no texto foi um dos recursos mais usados (Figura 1) e muitos alunos usaram a caligrafia para formar a
linha de contorno da imagem (microcaligrafia), de tal forma que se torna difícil
perceber o texto sem mostrar um pormenor ampliado (Figura 2 e Figura 3).
No segundo exercício de experimentação trabalhámos com tipografia. O
objetivo foi promover a experimentação através de um processo completamente diferente do anterior, ajudando a divergir o pensamento noutra direção, em
busca de novas soluções para a resolução do projeto final.
Foi assim pedido aos alunos que — a partir do texto — criassem uma composição visual com os vários recursos dados: colagem de texto usando letras e palavras de diferentes fontes e dimensões; experimentação com tipos de madeira
impressos manualmente, ou com escantilhões (stencil). Sugeri que começassem pelas colagens, experimentando a desconstrução do texto e das palavras,
brincando com a forma das letras, com a forma das palavras, com o seu som.
A grande maioria dos alunos quis usar os tipos de madeira (Figura 4 e Figura
5), experimentando com tinta de offset e com tinta de carimbo. Alguns preferiram
o stencil, mas a maior parte acabou por misturar várias técnicas. Os processos foram intuitivos e experimentais, como pode ser observado na (Figura 6 e Figura 7).
3.2 Produto final

Na fase de avaliação da experimentação (ideia), os alunos juntaram-se em grupos de dois para uma análise dos exercícios e esboços da ideia final, registando
a evolução do seu pensamento.
Na fase de desenvolvimento da ideia (concretização), cada grupo exigiu
uma intervenção pedagógica diferenciada. A diversidade de meios em que os

Figura 1 ∙ Exercício de caligrafia. Fonte: própria.
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Figura 2 ∙ Exercício de caligrafia. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Exercício de caligrafia; pormenor. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Caixa com tipos de madeira. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Exercício de tipografia. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Exercício de tipografia. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Exercício de tipografia. Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Trabalho final. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Trabalho final. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Trabalho final. Fonte: própria.
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alunos trabalharam nesta fase foi um dos maiores desafios à minha prática profissional, porque exigiu uma mudança de foco para cada grupo e capacidade de
resposta para fazer face aos problemas técnicos extremamente diferenciados
que eram colocados pelos alunos.
A escolha diversificada dos meios e materiais a trabalhar traduziu-se numa
grande heterogeneidade dos resultados: dois grupos criaram peças de caráter
bidimensional (colagem e pintura); um grupo usou a pintura para criar várias
peças que reuniu numa instalação interativa onde as várias palavras podiam
ser reorganizadas pelo público, alterando o sentido do poema (Figura 8); outro
trabalhou o vídeo como meio de expressão, de onde selecionaram e imprimiram alguns fotogramas para a exposição (Figura 9); vários grupos trabalharam
a tridimensionalidade, criando peças para serem instaladas no espaço, como a
mostrada na (Figura 10).
A fase de avaliação decorreu em conversa com os alunos após a exposição
montada, sendo-lhes também pedido que preenchessem um questionário de
autoavaliação e avaliação da atividade.
Conclusões

É comum o professor de Artes Visuais confrontar-se com a resistência à experimentação: os alunos têm dificuldade em sair da sua zona de conforto, tanto
em termos técnicos como conceptuais, por medo de falhar e estragar o trabalho.
Desta observação surge a pertinência de introduzir propostas pedagógicas que
insistam na experimentação, promovendo o desenvolvimento criativo do aluno.
Os alunos não conheciam a poesia visual. Analisando as suas reações e respostas, observa-se que a maior parte se mostrou curiosa e recetiva perante o tema abordado, considerando que a unidade de trabalho contribuiu para expandir os seus
horizontes sobre as possibilidades do desenho. Referem também a exploração de
técnicas e procedimentos diferentes como um dos fatores positivos da atividade.
Não é possível medir o impacto que os exercícios de experimentação tiveram nos alunos. No entanto, através da observação desta turma durante quase
dois anos, consigo perceber que neste trabalho eles levaram o processo criativo
mais longe do que costumam habitualmente fazer e algumas das peças finais
mostram um nível de conceptualidade jamais atingido em trabalhos anteriores.
O projeto Imagemtexto mostra como a poesia visual pode ser o ponto de
partida para desenvolver abordagens pedagógicas inovadoras na disciplina de
Desenho. Da mesma forma, a intensa produção teórica dos autores da PO.EX,
principalmente a suas refleções sobre processos criativos, merece ser revisitada
e pode contribuir para enriquecer o currículo de Artes Visuais.
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Foi inicialmente referido como a ideia de experimentação é associada por
Ana Hatherly a uma visão do processo criativo como um processo lúdico. A preferência mostrada pelos alunos em relação ao segundo exercício — de tipografia
— revela exatamente isso, uma vez que os recursos utilizados se prestam mais
à manipulação lúdica. Tanto os tipos, como mesmo as letras de papel recortado
funcionam como peças de um jogo, e a sua manipulação e composição transforma-se no “jogo da descoberta, matriz de toda a criatividade” (Hatherly, 1983:116).
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Resumo: Neste trabalho pretende-se refletir

Abstract: Summary: In this work we intend to

sobre as várias vantagens proporcionadas pelas atividades de natureza expressiva e pela
utilização de materiais e lúdicos no contexto
educativo. Assim, defende-se que existem
benefícios educacionais com a produção e
associação de materiais lúdicos e de jogos que
sejam associados com atividades cognitivas
em contextos pedagógicos. Para ilustrar as
vantagens para a educação com este tipo de
abordagem pedagógica, recorre-se a alguns
exemplos de jogos realizados por pedagogos
a partir do século XVIII até aos nossos dias.
Diversos autores de referência acreditam nas
vantagens para o processo educacional provocadas pela aplicação de experiências pedagógicas lúdicas, promovidas pelo adulto, no desenvolvimento harmonioso da criança e na sua

reflect on the various advantages provided by the
effectiveness of expressive activities and the use
of materials and playfulness in the educational
context. We defend that there are educational
benefits with the production and association of
play materials and games that are related with
cognitive activities in pedagogical contexts. To illustrate the advantages of this type of pedagogical
approach, we use some examples of games made
by pedagogues from the eighteenth century up to
the present day. Several leading authors believe
in the advantages for the educational process of
playful pedagogical experiences, promoted by
the adult, in the harmonious development of
the child and in its school integration. In this
context, the pedagogical practices that associate the cognitive with the expressive and ludic

Objeto do Projeto

O projeto pedagógico que apresentamos, pretende refletir sobre a importância
do ato de brincar, na prática da atividade lúdica, no estudo dos materiais e jogos,
seu design e possível produção, e nas vantagens proporcionadas pelos materiais
e jogos, quando utilizados com intencionalidade educativa. Defende-se ainda,
a vantagem da associação de materiais e jogos, com atividades de natureza expressiva e cognitiva em contextos pedagógicos. Para este efeito, foram elaborados, pelos alunos, na U.C. de Expressão Plástica, vários materiais e jogos pedagógicos, procurando estabelecer uma relação de complementaridade e interação
mútua entre os conteúdos da U.C. de Expressão Plástica associada aos conteúdos
programáticos da U.C. da Didática da Geometria.
Tendo em vista a fundamentação do presente estudo, procurou–se aprofundar a definição de atividade lúdica, tendo em conta o estudo dos materiais
lúdicos e de certos exemplos de jogos elaborados e produzidos por pedagogos
a partir do século XVIII até aos nossos dias. Estes conceitos e fundamentos,
constituíram a base conceptual para a preparação de trabalhos e de protótipos
de jogos associados a formas geométricas, que foram desenvolvidos em colaboração com alunos da Licenciatura de Educação Básica no âmbito da U.C. de
Expressão Plástica.
Defende-se as vantagens da Atividade Lúdica associada à Literacia, neste
caso da matemática e da geometria, aspeto que foi desenvolvido especialmente.
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competences are valued, attributing to all these
aspects an autonomy and a harmonious coexistence. These concepts and foundations constituted
the conceptual basis for the realization of a set
of games and prototypes, elaborated by students
of the Basic Education Degree in the Curricular
Unit of Plastic Expression, with the aim of the
study of geometric forms.
Keywords: Expressive Activities / Play / Playful
materials / cognitive activities / geometric forms.
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integração escolar. Neste contexto, valorizase as práticas pedagógicas que conciliam as
competências cognitivas com as expressivas
e lúdicas, atribuindo a todas estas vertentes
uma autonomia e uma coexistência harmoniosa. Estes conceitos e fundamentos constituíram base conceptual para a realização de
um conjunto de jogos e protótipos, elaborados por alunos da Licenciatura de Educação
Básica, no âmbito da Unidade Curricular de
Expressão Plástica, tendo em vista aspectos
do estudo da geometria.
Palavras chave: Expressão Plástica / jogo /
materiais lúdicos / atividades cognitivas e
geometria.
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1. Tentativa de Definir a Atividade Lúdica

Trata-se de uma área de investigação complexa onde várias perspetivas devem
ser contempladas. Christie & Johnsen (1983:93) ressalvam que “a variedade de
componentes e domínios que podem ser relacionados com a atividade lúdica,
indicam a riqueza e a ambiguidade deste conceito” e acrescentam que “uma
definição comum e universal do conceito lúdico tem sido sempre evitada pelos
investigadores”. Sendo a atividade lúdica tão rica e diversificada, que uma definição única poderia limitá-la e não ser suficiente para a descrever.
Posteriormente, Christie (1991:29) continua a afirmar que “enquanto uma
definição precisa escapa aos investigadores, têm sido feitos progressos em
identificar características ou fatores que particularizam o lúdico em relação a
outros comportamentos” e concluindo sintetiza e precisa as características da
atividade lúdica:
— A não literalidade: as atividades são caracterizadas por pertencerem a um
enquadramento da realidade interior, do sujeito, que teve uma origem na realidade exterior. O significado habitual dos objetos é ignorado e substituído por
novos significados. As ações são praticadas de forma diferente da que seria possível se ocorressem em contextos não lúdicos.
— Os meios são mais importantes do que os fins: Quando a criança brinca, a sua
atenção foca mais a própria atividade do que os objetos dessa atividade.
— Disposição positiva: O jogo é usualmente caracterizado por sinais de prazer e gozo. Gargalhadas e gracejos são um dos mais óbvios sinais de que a atividade lúdica está a decorrer.
— Flexibilidade: As crianças estão mais aptas a tentar novas combinações de
ideias e comportamentos enquanto brincam do que quando estão envolvidas
em atividades orientadas. O comportamento das crianças é variável de criança
para criança e de situação para situação.
— Voluntariedade: A atividade é espontânea e livremente selecionada.
— Controlo Interno: Na atividade lúdica os participantes controlam e determinam o curso dos acontecimentos.
A atividade lúdica não é fácil de definir como ficou claro pelas afirmações
dos diferentes autores anteriormente referidas.
Nas novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE)
homologadas através do Despacho n.º 9180/2016 — publicadas no Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 — pretende-se definir o termo brincar
e surge no glossário deste documento a seguinte definição:

2. A Vantagem da Utilização de Materiais Lúdicos no processo educativo

O reconhecimento da vantagem da utilização de materiais lúdicos no processo
educativo teve origem e foi defendida no trabalho de certos pedagogos e escolas, das quais recordamos: Froebel, Montessori e Bauhaus. Assim a partir do século XVIII e até ao século XX, surgiram várias investigações de referência que
ofereceram contributos significativos para o nascimento da pedagogia do jogo.
Estes jogos criados com materiais naturais, de forma artesanal e experimental,
deram origem posteriormente a firmas especializadas produtoras de jogos e de
brinquedos que procuram assegurar uma elevada qualidade educativa.
Fröebel foi o primeiro educador a realçar a importância dos brinquedos
(Fröbelgaben), e da prática da atividade lúdica, no contexto pedagógico, e a reconhecer o contributo e o papel dos adultos e da família nas relações educativas
(Figura 1).
Com a produção dos seus materiais, Froebel teve a possibilidade de refletir
sobre importantes conceções a respeito do jogo. Assim, por exemplo: Froebel
observou e defendeu que o jogo funciona melhor se crianças conhecerem as regras. Defende que a continuação do jogo requer sempre a introdução de novos
materiais e ideias.
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Brincar — atividade espontânea da criança, que corresponde a um interesse intrínseco e se caracteriza pelo prazer, liberdade de ação, imaginação e exploração. O
termo brincar é característico da língua portuguesa, não sendo certo que a sua origem provenha do latim vinculum (laço) ou do germânico blinkan (brilhar). O conceito de “brincar” tem sido usado como sinónimo de jogar, ou de atividade lúdica,
utilizando-se, por vezes, a expressão “jogo livre” para indicar a sua especificidade.
Esta qualificação parece indicar que brincar se diferencia de jogar, pela sua imprevisibilidade (não tem uma finalidade estabelecida, evoluindo de acordo com o acontece, e não obedece a regras prévias). Pode incluir-se o brincar no que é designado na
literatura internacional como “jogo da iniciativa da criança”, em que esta escolhe o
que quer fazer e com quem, mantendo o controlo sobre o desenrolar da atividade. A
participação do/a educador/a, desde que não se sobreponha às intenções da criança, permite alargar e enriquecer o brincar, e o jogo da iniciativa da criança.
Manifestando-se neste documento bastantes pontos de convergência com
as características da atividade lúdica já apresentadas anteriormente defendidas por Christie e outros autores, revelando também uma valorização das vantagens do brincar no desenvolvimento da criança. apesar de se defender que
o adulto não se deve intrometer nas brincadeiras das crianças, contudo, deve
participar na seleção dos jogos.
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Figura 1 ∙ Materiais de Froebel originais
e produzidos recentemente.
Figura 2 ∙ O jardim-de-infância de Montessori;
placas de encaixe, formas e materiais.

3. A Escola Bauhaus

Realçamos também o contributo dos artistas da escola Bauhaus fundada por
Gropius há um século, no dia 25 de abril de 1919. Além de ser uma escola de arquitetura, artesanato e academia de artes, a Bauhaus foi a precursora na produção de peças de design de equipamento e contribuiu para a construção de jogos e
brinquedos. Os conhecidos brinquedos de madeira Bauhaus Bauspiel foram originalmente desenhados por Alma Siedhoff-Buscher em 1923 na escola Bauhaus,
na Alemanha (Figura 3). O pião “Bauhaus Optischer Farbmischer”, produzido,
mais recentemente, pela Naef, mostra o efeito da rotação nas misturas de cores.
O pião vem com vários discos com esquemas de cores diferentes que podem ser
trocados, provocando ilusões óticas e imagens de diferentes cores e tons.
4. Nascimento de firmas de fabricantes de brinquedos

Posteriormente aos estudos destes pedagogos e artistas surgem firmas de fabricantes de brinquedos, no norte da Europa, que se inspiram nas anteriores produções e lançam-se a produzir jogos e brinquedos inovadores. Surgem também,
por volta dos anos 30 do século passado, investigadores e grupos de pessoas que
divulgaram estudos sobre os espaços apropriados para a prática da atividade
lúdica tanto no interior de edifícios como no exterior, ao ar livre. Em resultado
disso foi desenvolvido e melhorado o “design” do equipamento lúdico.
Pouco mais tarde surgem as primeiras tentativas de legislar sobre esta matéria. Por exemplo, Hurtwood, A (1974) refere Jens Sigsgaard sobre os avanços
nos materiais Lúdicos em Copenhaga beneficiados pelo “Juvenil Welfare Act”
implementado em 1965” determinou os espaços de aventura dedicados à atividade lúdica infantis fossem subsidiados por verbas do estado 45% das autoridades locais e 35% e o restante por apoios privados. Os estudos sobre os Espaços
Lúdicos e Ludotecas obrigaram a uma reflexão sobre currículos, programas,
áreas, materiais, jogos, tempos de atividade, etc. Paralelamente com os estudos
dos pedagogos surgem pequenas firmas, localizadas inicialmente sobretudo,
no norte da Europa, que se inspiram nos seus métodos e lançam-se a produzir
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Montessori também elaborou diversos materiais tendo em vista desenvolver a exploração sensorial da criança, a estimulação, a educação psicomotora e
a inteligência (Figura 2).
Montessori defendia que a manipulação de certos brinquedos, e a descoberta de jogos e materiais didáticos, podiam desenvolver na criança competências
cognitivas, psicomotoras e sociais, contribuindo para o seu desenvolvimento
global, proporcionando uma melhor integração escolar.
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Figura 3 ∙ Jogos da Escola Bauhaus de Alma
Siedhoff-Buscher 1923, Ludwig Hirschfeld-Mack.
Figura 4 ∙ Puzzle produzido pela Galt Toys
e o jogo ‘Connect’ desenhado por Ken Garland
em 1969.

4.1. A firma James Galt & Co Ltd.

A Galt Toys foi fundada em Manchester em 1836, como fabricante e editora de
livros educativos e brinquedos, mudando-se, posteriormente para Cheadle em
1956 (Figura 4).
4.2. A firma Brio

A BRIO foi fundada em 1884 na Suécia pelo fabricante de cestos Ivar Bengtsson.
Os seus três filhos passaram a designar a empresa de brinquedos como sendo a
BRIO (sigla para BRöderna (“os irmãos”) Ivarsson em Osby. A empresa expande-se e a variedade de produtos feitos de madeira diversifica-se. Em 1907, produz
um pequeno cavalo Osby produzido artesanalmente e faz a sua estreia com o
seu primeiro brinquedo.
Os brinquedos, jogos e materiais infantis passam a ser a parte fundamental
dos seus produtos. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, a empresa começa a importar carrinhos de bebê alemães, e em 1947, a BRIO passa a ter a sua
própria fábrica (Figura 5).
4.3. A Abbatt Toys

Abbatt Toys foi fundada em 1932 por Paul e Marjorie Abbatt. Paul e Marjorie
Abbatt admiravam o design modernista e desejavam produzir “bons brinquedos”, defendendo que estes materiais ajudariam o desenvolvimento das crianças. Foram os primeiros grandes clientes de Ernő Goldfinger, arquiteto modernista nascido em Budapeste que decidiu vir estudar para Paris, tendo ido para
Londres em 1934. Este arquiteto projetou o famoso showroom da Firma ABBA
na Endsleigh Street (1934), e a conhecida loja de brinquedos na Wimpole Street.
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jogos e brinquedos para crianças, fazendo uso da produção em série e massificada, e já não apenas artesanal.
Após a Segunda Guerra Mundial, tanto a Europa como a América do Norte
foram confrontadas com problemas socioculturais graves, tornandose imperioso planificar programas e espaços comunitários, jardins-de-infância e escolas
onde as crianças pudessem recuperar o prazer da brincadeira e de se desenvolverem em segurança. Remonta também a essa época a primeira Ludoteca que
foi criada em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. Surgem após os anos
40 do século passado as primeiras Ludotecas um pouco por toda a América do
Norte e a Europa.
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Figura 5 ∙ Blocos de Construção BRIO rampas
e comboios em miniatura.
Figura 6 ∙ Jogos de Construção e puzzles
da Abbatt Toys.

4.5. O Grupo LEGO

A nome da marca LEGO resulta da abreviação das expressões dinamarquesas
“leg godt”, que significam “brinca bem”. A LEGO defende que a “boa qualidade
de jogo” enriquece a vida de uma criança.
Os produtos LEGO são baseados na convicção da aprendizagem e do desenvolvimento através do jogo, tendo produzido investigação e inovação, mas nos
anos 90 do século passado, após uma aposta inicialmente não bem-sucedida em
produção de jogos tecnológicos, ocorreu uma renovada focagem na produção
dos seus jogos de construção (peças de encaixe e blocos de construção). Tendo
reconhecido que não pode deixar de investir neste tipo de produto de jogos tradicionais, pelo que estamos a assistir à reposição de stocks com alguns jogos tradicionais da LEGO, bem como a produção de novas temáticas. A LEGO tem adicionado aos cubos outras peças que representam personagens e objetos diversos,
conseguido que as crianças ao brincar associem o jogo de exploração, o jogo de
construção e o jogo de fantasia. O seu sucesso deve-se a esta caraterística e à sua
facilidade de manipulação. para as crianças mais pequenas e crianças com dificuldades coordenação de movimentos nas mãos e de movimentos finos (Figura 8).
Considera-se que as iniciativas dos pedagogos, inicialmente referidos, teriam sido modelos e inspiradores de uma indústria de brinquedos. Estes jogos
criados com materiais naturais, de forma artesanal e experimental deram origem posteriormente a firmas produtoras de jogos e de brinquedos de alta qualidade educativa. A construção, a indústria e a produção destes brinquedos pedagógicos, enraizou-se após a Primeira Guerra Mundial, e que após a Segunda
Guerra Mundial, sofreu uma forte expansão, com a produção industrializada e
massificada, e já não tradicional e artesanal. Tendo sido especialmente pensados, para com o seu design, também servir as crianças com deficiências.
5. A Atividade Lúdica no Desenvolvimento da Criança

A partir dos anos setenta, do século passado, a atividade lúdica passa a representar um lugar chave nas áreas do desenvolvimento infantil e da psicologia
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Os cubos de baquelite terão sido um dos primeiros blocos de encaixe para jogos de construção. Correspondem aos primeiros brinquedos do mundo feitos
em material “plástico”, produzidos na Inglaterra por volta de 1938-1939. Hilary
Page rebatizou estes brinquedos como “Kiddicraft” depois da Segunda Guerra
Mundial, e produziu pequenos tijolos de 2x4 com ranhuras a partir dos quais os
primeiros tijolos da marca LEGO foram modelados.
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4.4. Bri-Plax

Figura 7 ∙ Peças de jogos de construção da Bri-Plax
e da LEGO. Imagem Fonte própria.
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6. Partindo do brincar da criança para a seleção e a realização de jogos

Nas já referidas novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar
— publicadas no Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 — afirma-se sobre este ponto que “desde o jardim-de-infância, a aprendizagem das
crianças requer uma experiência rica em matemática, ligada aos seus interesses e vida do dia a dia, quando brincam e exploram o seu mundo quotidiano”.
Neste documento defende-se que a aprendizagem deve partir “(...) do brincar e
do jogo da criança, a ação do/a educador/a é essencial para o desenvolvimento”.
Realça-se ainda, neste mesmo documento, que ao analisar formas geométricas e padrões, que
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educacional, sendo-lhe atribuído um papel importante no desenvolvimento
cognitivo da criança. A atividade lúdica inclui-se na prática diária de programas infantis pré-escolares, e nos trabalhos de investigação desenvolvidos em
colaboração com universidades e programas de formação de professores. A
associação de jogos pedagógicos nas aprendizagens tem assim sido defendida
por diversos autores que acreditam nas vantagens que resultam da aplicação
deste tipo de experiências pedagógicas na integração escolar da criança Pessanha (2014). Valoriza-se as práticas pedagógicas que conciliam as competências
cognitivas com as expressivas e lúdicas, atribuindo a todas estas vertentes uma
autonomia e uma coexistência harmoniosa. A vantagem da integração da atividade lúdica em currículos, mesmo nos mais tradicionais, foi também de forma
muito clara enunciada por Christie (1987) quando este afirmou que programas
baseados em atividade lúdica conduzem a metodologias que viabilizam a reformulação, não só dos materiais escolares e dos programas, mas também da
relação entre o professor e o aluno.
No atual contexto do conhecimento científico e tendo em consideração as
limitações na aplicação de materiais lúdicos, outro tipo de investigação tem
sido realizado Pessanha ( 2014) que se baseiam em programas de aplicação de
associação da atividade expressiva, lúdica e cognitiva e utilizando uma gama
diversificada de materiais lúdicos.
Com jogos adequados promove-se a curiosidade, a fantasia e a imaginação
caraterísticas próprias das primeiras idades no desenvolvimento infantil, que
devem ser estimuladas e direcionadas para facilitar a aquisição e desenvolvimento dos conceitos geométricos. No ensino da geometria podemos realizar
materiais e jogos acessíveis e dinâmicos, que proporcionam prazer, flexibilidade, processo de busca e investigação.
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Figura 8 ∙ Jogo da memória com formas geométricas
apresentado aos alunos. Imagem Fonte própria.
Figura 9 ∙ Trabalhos de grupo de alunos a partir da obra
de Mondrian. Desenho da linha e formas geométricas e do
movimento no espaço. Imagem Fonte própria.

7. Produções de jogos na U.C. de Expressão Plástica

Com o conhecimento de materiais pedagógicos e de jogos de qualidade foi possível, nas aulas imaginar e conceber protótipos, associando a expressão plástica
com a realizações de certos materiais e jogos que promovem o conhecimento
das formas geométricas.
Apresentamos seguidamente vários exemplos de produções de alunos relacionado a exploração dos conteúdos da U.C. de Expressão Plástica associada
com os conteúdos da U.C. de Didática da Geometria. Assim, teve-se em conta
os seguintes aspetos:
1) Contemplando os seguintes conteúdos da expressão plástica
a.
Registos gráficos e desenhos;
b. A linha e a forma como representação figurativa e abstrata;
c.
Desenho da linha e forma geométrica;
d. Construção de formas geométricas;
e.
Experiências em Suportes e materiais e cores diversas.
2) Contemplando os seguintes conteúdos da geometria e medida
a.
Orientação espacial e visualização;
b. Sólidos e figuras geométricas;
c.
Comparação e ordenação de medidas.
Defendemos a vantagem da aplicação da expressão plástica e do design de
jogos, tendo em vista a sua utilização com as crianças em idade pré-escolar em
atividades cognitivas das associadas com as atividades lúdicas. Havendo vantagem no uso destes materiais e brinquedos pedagógicos também na aprendizagem da geometria.
Com as nossas aulas fomentou-se a utilização rigorosa de materiais fundamentais ao desenho geométrico, como a régua, o esquadro, o compasso e
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As crianças são sensíveis à forma a partir do primeiro ano de vida, começando por
distinguir formas diferentes. Mais tarde, apesar de diferenciarem um triângulo de
um quadrado, não distinguem as suas propriedades. Este processo desenvolve-se a
partir da observação e manipulação de objetos com diversas formas geométricas,
de modo a que, progressivamente, as crianças analisem as características das
formas geométricas, aprendendo depois a diferenciar, nomear e identificar as suas
propriedades (mencionar os lados e vértices do triângulo). Um outro aspeto deste
processo envolve operar com formas ou figuras geométricas, através de ações de
deslizar, rodar, refletir (voltar) ou projetar, que estão relacionadas com a construção
e reconhecimento de padrões, as quais contribuem para o desenvolvimento algébrico.
As crianças muitas vezes inventam naturalmente padrões quando estão a construir
com legos ou a enfiar contas.
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Figura 10 ∙ Formas geométricas e divisão da
circunferência, estudo do movimento. Ilusão
ótica da cor. Construção do Jogo da Memória
com imagens associadas. Imagem
Fonte própria.

Conclusão

Neste trabalho foram desenvolvidas componentes de natureza teórica relacionadas com a evolução pedagógica e histórica produção de jogos e materiais
educativos. Após ter sido introduzido o conceito e a tentativa de definir a noção
da Atividade Lúdica, foi defendida a vantagem da utilização de Materiais Lúdicos no processo educativo. Realçou-se e aprofundou-se as vantagens e o reconhecimento do contributo vantajoso da Atividade Lúdica no desenvolvimento
da criança.
Seguidamente foi proposto aos nossos alunos o estudo dos conteúdos da
U.C. da Expressão Plástica e os conteúdos programáticos da U.C. da Didática da
Geometria, tendo em vista a elaboração de jogos e materiais pedagógicos para
desenvolver os trabalhos numa perspetiva interdisciplinar. Foram apresentados jogos e protótipos para esclarecimento, exploração e motivação dos alunos.
Numa fase de natureza mais prática realizaram-se individualmente ou em
grupo vários jogos e materiais. Nesta situação foi possível cumprir objetivos e
desenvolver conteúdos da Expressão Plástica. Desenvolveu-se “O saber Ver”,
“O saber trabalhar com rigor” e estudou-se a cor, as formas, tendo sido também
possível aplicar técnicas várias de pintura e de recorte e colagem.
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o transferidor. Verificou-se que nem todos os alunos tinham tido previamente oportunidade de manipular estes materiais de forma consistente. Desenvolveram-se as capacidades de saber ver a forma geométrica bidimensionais
e tridimensionais e saber ler as imagens associando-as ou transformando-as.
Aprofundou-se o estudo das teorias da cor, estudando as cores e os tons. Recordaram-se alguns estudos da cor e da forma realizados pela escola Bauhaus e os
artistas desta corrente. Observou-se a mistura das cores e também a associação
de noções físicas no âmbito da ótica da cor. Aplicando-se técnicas de pintura,
colagem e procurando resolver as dificuldades dos alunos na sua utilização.
Foi possível obter bons resultados estéticos para motivar e reduzir eventuais
receios e limitações que estes tipos de produções poderão vir a provocar na realização de materiais pedagógicos (Figura 8, Figura 9).
As representações geométricas correspondem a conceitos e representações
de espaços e áreas e podem potenciar a descoberta das formas, de movimento
e de espaço.
Procurou-se abranger conteúdos em que se produzem e articulam as representações 2D e 3D, considerando estas noções como sendo conceitos importantes
no desenvolvimento infantil para promover a capacidade de compreensão da forma, do desenvolvimento do sentido superfície e de espaço das crianças (Figura 10)
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Os trabalhos foram realizados com sucesso e criatividade, esperamos que
sejam aplicados no próximo ano e seja possível a utilização destes materiais
pedagógicos com as crianças, para se desenvolver nos nossos alunos as necessárias competências de observação dos comportamentos lúdicos e cognitivos
das crianças.
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Resumo: Este artigo apresenta o estudo de um

Abstract: This article presents the study of a

projeto pedagógico no âmbito da área disciplinar de Expressão e Educação Plástica no
1.º Ciclo do Ensino Básico, tendo como recurso pedagógico a utilização do Livro de Autor.
Concluiu-se que através da arte moderna e contemporânea é possível explorar diversas áreas
como a expressão gráfica, plástica e escrita,
promovendo desta forma a criatividade, a imaginação e o trabalho colaborativo entre pares.
Palavras chave: currículo / educação artística.

pedagogical project in the field of the Artistic
Expression and Education in the first cicle of Basic Education, having as a pedagogical resource
the use of an Author’s Book. One has concluded
that through modern and contemporary art
it is possible to explore different areas, such as
graphic expression, artistic expression and writing, therefore promoting creativity, imagination
and collaborative pair work.
Keywords: currículum / Art Education.
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Livro de autor, um recurso
pedagógico para o 1.º ciclo
do ensino básico
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Introdução

O presente artigo centra-se no estudo de um projeto educativo desenvolvido
no âmbito da área disciplinar de Expressão e Educação Plástica (E.E.P.), que
utilizou o Livro de Autor como recurso artístico pedagógico no 1.º Ciclo do Ensino Básico (C.E.B.). O projeto foi concretizado no decorrer do ano letivo de
2017/2018, e foi estruturado em três momentos/atividades educativas, que proporcionam novos desafios de saber e de conceção do trabalho prático.
Concluiu-se que através deste recurso artístico foi possível explorar diversas técnicas de expressão, gráfica, plástica, e escrita, que possibilitaram desenvolver a imaginação, a criatividade, o trabalho colaborativo e a intuição estética
e artística de cada aluno.
1. A Educação Artística e o Currículo do 1.º C.E.B.

A Educação Artística é uma mais-valia na educação pois “…integra as faculdades físicas, intelectuais e criativas e possibilita relações… entre educação, cultura e arte.” (Unesco, 2006: 5). A arte, na sua vasta forma, é imprescindível no
desenvolvimento e na formação pessoal, social e cultural de cada indivíduo. A
convivência com a área artística de certa forma,
…influencia o modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam os
sinais do quotidiano. …contribui para o desenvolvimento de diferentes competências
e reflecte-se no modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o
pensamento. (Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais,
2001:149).

Desta forma, torna-se pertinente desenvolver atividades artísticas em contexto escolar, possibilitando a aquisição e desenvolvimento de competências
que ajudam no
…desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, despertando, ao longo
do processo de aprendizagem, o gosto pela apreciação e fruição das diferentes
circunstâncias culturais. (Aprendizagens Essenciais. Educação Artística — Artes
Visuais, 2018:1).

Através dos Domínios Organizadores das Aprendizagens Essenciais no âmbito das Artes Visuais, a saber: Apropriação e Reflexão; Interpretação e Comunicação e Experimentação e Criação, pretende-se dinamizar junto dos discentes,

É ainda de salientar que o envolvimento nas atividades artísticas oferece vivências marcantes, que estimulam e desenvolvem a criatividade.
Todos os seres humanos têm potencial criativo. A arte proporciona uma envolvente e uma prática incomparáveis, em que o educando participa activamente em experiências, processos e desenvolvimentos criativos.(Unesco, 2006: 5).
1.1 Parceria entre a escola e o museu

No 1.º C.E.B. é pertinente a aprendizagem de temáticas artísticas, uma vez que
as crianças,
…respondem fortemente à aprendizagem visual — uma colaboração activa entre
instituições pode proporcionar oportunidades de enriquecimento dos métodos
pedagógicos. (Unesco, 2006:14).

Desta forma “…reforçar a articulação museu/escola através de um trabalho
continuado e em parceria…” (Leite & Victorino, 2008: 11) entre instituições torna-se uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem.
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi relevante a parceria entre
a escola e o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, que proporcionou aos
alunos o contacto com materiais produzidos por artistas.
2. O Livro de autor como recurso pedagógico
em Expressão e Educação Plástica

O projeto foi desenvolvido com duas turmas, A e B, do 3.º ano de escolaridade,
no horário semanal da aula de Expressão e Educação Plástica em colaboração
com as professoras titulares de turma. Teve como organização três momentos
essenciais para o desenvolvimento das atividades, a saber: Oficina “Livros de
Artista”; “Livro Instantâneo” e “Livro de Turma”. Estas ações possibilitaram
a aprendizagem, a exploração, a descoberta e a concretização prática de trabalhos individuais e coletivos, tendo como objetivo principal o “…enriquecimento
das experiências visual e plástica dos alunos…” (Aprendizagens Essenciais — 1.º
C.E.B. Ed. Artística — Artes Visuais: 1).
A parceria com o serviço educativo do Museu de Arte Contemporânea de
Serralves possibilitou a apresentação e exploração da temática em contexto de
sala de aula, através da realização da Oficina “Livros de Artista”(Figura 1) em
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…ações práticas e experimentais e em projetos de trabalho (turma, escola,
comunidade), individuais e coletivos, podendo integrar transversalmente conteúdos
de várias disciplinas desenvolvidos em ambientes físicos e digitais, formais e não
formais. (Aprendizagens Essenciais. Educação Artística — Artes Visuais, 2018:4).
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cada turma, dinamizada por duas educadoras da instituição museológica. As
educadoras realizaram uma breve introdução do contexto histórico do livro
de artista, a partir dos livros que previamente selecionaram da Biblioteca de
Serralves, e proporcionaram o manuseamento e fruição dos livros aos alunos.
Estes tinham como objetivo principal selecionar um exemplar e apresentá-lo à
turma. Depois de concretizada esta tarefa, iniciaram o trabalho prático individual de construção de um mini livro de artista, partindo de uma folha de papel
vegetal (15x42cm) de 90 gramas e, traçando uma linha a caneta de feltro de cor
vermelha, com caraterísticas e orientação escolhidas por cada discente. Este foi
o ponto de partida para iniciarem a narrativa da história. Após a conclusão deste exercício, os alunos apresentaram o seu trabalho aos colegas.
Partindo da proposta educativa, “Livro Instantâneo”, da Fundação Calouste Gulbenkian, os alunos visualizaram o vídeo tutorial intitulado “Livro
de Autor”, com o objetivo de reforçar a contextualização histórica e o contacto com diversos exemplares de livros. A concretização (material) deste “Livro
Instantâneo”(Figura 2) possibilitou a cada aluno a definição de uma ou duas
narrativas e respetiva ilustração, uma vez que esta estrutura permite a utilização de ambas as superfícies, que foram elaboradas partindo de uma representação pictórica. Previamente foram selecionadas algumas obras dos artistas Joan
Miró e Hundertwasser, que depois foram distribuídas, de forma aleatória pelos
discentes. Estes tiveram liberdade na escolha das etapas relacionadas com a organização, ilustração e elaboração da narrativa. Os materiais e técnicas de pintura foram bastante diversificados, utilizaram o lápis de cor e de cera, canetas
de feltro, pastel seco e aguarela.
Para a elaboração da atividade “Livro de Turma” os alunos observaram,
dialogaram e selecionaram, através de votação, uma pintura de um artista português. Das obras observadas na turma A, “Auto-retrato”, de 1932, de Maria Helena Vieira da Silva e “Trou de la serrure, Parto da viola, Bom ménage, Fraise
avant-garde”, de 1916, de Amadeo de Souza-Cardoso, a pintura escolhida foi
a de Amadeo. Na turma B, das obras “Sem título”, sem data, de José Sobral de
Almada Negreiros, e “Paraíso”, de 1985, de Maria Paula Figueiroa Rego, a eleita
foi a de Almada.
Das obras selecionadas, foi possível dialogar e analisar com mais pormenor
alguns aspetos da composição gráfica: a cor, a disposição das figuras principais,
o tema/título, a perspetiva e alguns elementos/objetos. Após esta breve observação, foi iniciada a redação coletiva de uma narrativa com base nas pinturas
apresentadas na figura 3. Utilizando o computador e um projetor, foi possível
registar em tempo real, no programa Word, as sugestões que os alunos foram
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Figura 1 ∙ Diversos momentos da Oficina
“Livros de Artista”. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Desenho, construção da
narrativa e pintura do “Livro Instantâneo”.
Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Pinturas selecionadas pelas
turmas A e B do 3.º ano. Fonte: “Diálogo
de Vanguardas — Amadeo de Souza
Cardoso.”, (2006). “Almada Negreiros.
Uma maneira de ser moderno.”, (2017).
Figura 4 ∙ Realização “Livro Coletivo” —
3.º A. Fonte: própria.

111

transmitiam, e estes seguiam a construção textual. Da pintura de Amadeo os
alunos criaram a história: “O Mundo Musical” e da pintura de Almada a história: “O rapaz que sonhava ser pescador”. A última fase do trabalho consistiu em
realizar as ilustrações dos momentos mais importantes de cada uma das narrativas, assim como a capa e a contra capa. Para esta etapa, os alunos formaram
grupos de trabalho, para melhor organizarem e discutirem as ideias, relacionadas com cada um dos parágrafos, que lhes foram atribuídos. Os outros grupos
tinham que realizar a capa e a contra capa; e organizar as páginas de rosto e do
final da história. Cada uma das turmas escolheu um elemento pictórico a que
atribuiu um significado de maior destaque, a primeira turma optou pelo violoncelo e a segunda pelo peixe, e adaptaram-nos ao formato de cada um dos livros.
Para as ilustrações os alunos desenharam e chegaram a um consenso ao nível
dos elementos visuais que selecionaram, assim como na pintura. Para além da
utilização das técnicas e materiais de pintura utilizados nos trabalhos anteriores, os alunos usaram tinta acrílica e a técnica de recorte e colagem.
Após a conclusão da montagem do livro, as duas turmas reuniram-se no auditório Madalena Sá e Costa da escola e apresentaram o “Livro Coletivo” (Figura 4), através da leitura da história e visualização das respetivas ilustrações, que
foram projetadas numa apresentação em PowerPoint.
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Figura 5 ∙ Realização “Livro Coletivo” —
3.º B. Fonte: própria.
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No decurso das atividades o Programa de Português e de Expressão e Educação Plástica, assim como o as Aprendizagens Essenciais para o 1.º C.E.B. na
área da Educação Artística — Artes Visuais, foram tidas em consideração na
planificação das atividades.
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Conclusão

Conclui-se que o projeto proporcionou o desenvolvimento da literacia ao nível
da arte contemporânea, neste ciclo de ensino, assim como a “…capacidade de
comunicar e interpretar significados usando linguagens das disciplinas artísticas.” (Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais, 2001:
151). De referir ainda, que todo o processo criativo permitiu o desenvolvimento
de competências técnicas ao nível da experimentação de diversos materiais. O
trabalho colaborativo entre pares, foi eleito por todos os alunos como uma experiência bastante enriquecedora, possibilitando a partilha de ideias construtivas para todo o processo criativo.
Tendo como princípio de que “…a arte deve ser a base da educação.” (Read,
1982: 13), a escola cada vez mais possui a função de valorizar e possibilitar o
contacto com a arte, na formação integral dos seus alunos.
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Resumo: Este artigo centra-se numa experiên-

Abstract: This article is centred on a teaching

cia docente com jovens alunos da licenciatura
em Artes Visuais e Tecnologias da Escola
Superior de Educação do Instituto Politécnico
de Lisboa, no ano letivo de 2017/2018. Nele
são descritas as dinâmicas proporcionadas
em Teoria da Imagem e Cultura Visual que,
dentro de uma abordagem construtivista do
conhecimento, integrando as vivências dos
alunos fora do contexto escolar e articulando-as com os conteúdos e as competências
inerentes à unidade curricular, permitiram
ampliar e aprofundar o que entendem como
“paisagem”.
Palavras chave: cultura visual / educação artística / educação pela cultura visual / jovens
/ paisagem.

experience with young students of Visual Arts
and Technologies class at the Higher Education
School of Education of the Polytechnic Institute of
Lisbon, in the academic year 2017/2018. In it the
dynamics provided in the subject Theory of Image
and Visual Culture are described which, within a
constructivist approach to knowledge, integrating
the students&#39; experiences outside the school
context and articulating them with the inherent
contents and competences of that curricular unit,
allowed for the enlargement and deepening of
their understanding of “landscape”.
Keywords: arts education / landscape / visual
culture / visual culture education / young people.
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A paisagem aos olhos dos
jovens: da pintura flamenga
à cultura visual
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Introdução

Quando, pela primeira vez, iniciámos a lecionação de Teoria da Imagem e Cultura Visual, unidade curricular do primeiro ano da Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Lisboa (ano letivo de 2017/2018), surpreendeu-nos o facto de muitos jovens (entre os 18 e os 20 anos) terem escolhido paisagens, a maioria oriundas da esfera
pessoal (Figura 1 e Figura 2), ao serem desafiados a partilhar connosco e com os
colegas uma imagem que fosse representativa de si.
Neste artigo, iremos relatar a abordagem didática à paisagem desenvolvida
a partir dessa situação, começando por enquadrá-la (ponto 1. Teoria da Imagem e Cultura Visual: Uma perspetiva construtivista); descrever os exercícios
implementados, que contribuiram para ampliar e aprofundar a ideia de paisagem, não só sob a naturalizada perspetiva histórica, cronológica e “erudita”
das imagens, mas também sob a perspetiva alargada e crítica da cultura visual,
incluindo os universos artísticos contemporâneos e as dimensões “pessoal” e
“popular” das imagens (ponto 2. Paisagens: Da pintura flamenga à cultura visual); e, finalmente, proceder a uma síntese e tecer algumas reflexões a partir
dos olhares sobre este género artístico que nos foram “devolvidos” pelos jovens
(Conclusão), no sentido de uma ressignificação curricular da paisagem, que
acreditamos estender-se a outros projetos, dentro da mesma abordagem.
1. Teoria da Imagem e Cultura Visual: Uma perspetiva construtivista

O modo como ensinamos o quer que seja tem consequências no modo como
os alunos se relacionam e aprendem (ou não) o que curricularmente é determinado. Assim, ensinar uma unidade curricular implica (ou, pelo menos, deveria
implicar) opções pedagógicas e didáticas entre uma variedade de possibilidades que o/a professor/a, quando consciente, logo livre, tem à sua disposição
(Grauer, 1997). Por conseguinte, consideramos tão essencial o “conhecimento do conteúdo”, como o “conhecimento pedagógico do conteúdo”, conceito
desenvolvido por Lee Shulman (1986, 1987). Dito por outras palavras, acreditamos que não basta dominar os conteúdos que integram os programas (assumindo um perfil docente académico ou meramente técnico), há que desenvolver estratégias que efetivem a sua aprendizagem, através do desenvolvimento
de um conhecimento pedagógico e didático do conteúdo, construído não só
“para”, mas sobretudo “com” os alunos.
No caso de Teoria da Imagem e Cultura Visual, unidade curricular do primeiro ano da Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias da Escola Superior
de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, afigurou-se-nos extremamente

Quando se fala de visão não se fala apenas da capacidade de olhar — essa espantosa
capacidade que nos permite registar as sensações e as percepções visuais. Nós podemos
passar dias seguidos numa certa rua, sensíveis visualmente ao aspecto global dessa
rua, sem tomar consciência de muitos dos sinais e características particulares dessa
parte do meio urbano. De certa forma, podemos então dizer que o nosso olhar
funciona ao nível das sensações, e mesmo das percepções, mas que não tivemos uma
consciência visual profunda de lugar. Ver é mais do que isso. Ver é ir ao encontro das
coisas, a coordenação consciente dos diferentes olhares, das diferentes sensações, das
diferentes percepções, das próprias memórias que nos informam os actos e as escolhas
(Rocha de Sousa, 1980:11).
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incoerente manter a abordagem “formalista-cognitiva” (Efland, 1979, 1995),
por demais evidente no programa elaborado por outrem que nos foi entregue
e teríamos de cumprir, quando a própria “cultura visual”, enquanto corrente do
pensamento, deu origem a um movimento educativo que não se conforma com
tal: a “educação pela cultura visual”. Seria então uma incongruência optarmos
por uma abordagem didática (a “formalista-cognitiva”), que não só diferia, em
termos de sustentação pedagógica, como efetivamente havia sido fortemente
contestada, constituindo uma das principais razões, senão a principal, de proposição da “educação pela cultura visual”. Assim, se já nos aproximávamos, enquanto docentes, na grande maioria das unidades curriculares que lecionamos,
de uma perspetiva “construtivista”, no contexto da Teoria da Imagem e Cultura
Visual, optarmos por outra abordagem, que não esta, pareceu-nos um declarado “Faz o que eu digo, não faças o que eu faço.”, na medida em que a teoria
que iriamos “transmitir” aos nossos alunos não se coadunaria com o nosso o
“modo de agir”, isto é, com a nossa prática docente. Pensamento (inerente aos
conteúdos da unidade curricular) e ação (a nossa, opção com a qual teríamos
de lidar) seriam então divergentes, o que nos causaria, no mínimo, algum desconforto. Por conseguinte, foi com relativa facilidade que, embora partíssemos
de um programa curricular eminentemente “formalista-cognitivo”, decidimos
seguir uma abordagem didática “construtivista”, assente numa “educação pela
cultura visual”, para lecionar conteúdos, não só da teoria da imagem, mas também, e precisamente, da cultura visual.
Assim, para a nossa primeira aula não realizámos uma preparação exaustiva. Reunimos apenas algumas citações que permitiriam lançar o debate sobre
o modo como nos relacionamos com as imagens visuais no nosso quotidiano,
entre as quais destacamos as que tornaram explícita a distinção entre “olhar”
e “ver” (Sousa, 1980; Saramago, 1995) e dispusemo-nos não só a “ouvir”, mas
também a “escutar” os jovens, nossos alunos.
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Para animar a discussão, propusemos que se apresentassem mencionando
nome e idade e respondendo a algumas questões: De que modo te relacionas
com as imagens no teu quotidiano? Em que situações e através de que vias o
fazes? És mais passivo ou ativo nesse processo? Consideras-te mais um/a
consumidor/a ou um/a produtor/a de imagens? Que tipo de imagens consomes?
Que tipo de imagens produzes? Esta abordagem informal, mas direcionada,
próxima da “interrogação didática” (De la Torre & Barrios, 2000), permitiu-nos
conhecer as características da “matéria humana” com quem iriamos relacionar-nos, no âmbito daquela unidade, naquele ano letivo. Acerca da experiência
desta primeira aula (e das primeiras aulas de outras unidades curriculares), a 21
de setembro de 2017, apontámos o seguinte registo:
Cada ano que inicia, conheço mais uma centena de caras novas, no facebook da minha
vida real, como professora. Por trás dessas caras estão pessoas, cada uma delas com o
seu percurso e a sua história para contar. Consoante as disciplinas que leciono, invento
sempre perguntas diferentes, que coloco no momento da apresentação, e nos (a mim e
a eles, e a eles entre si) aproximam. Para além disso, lanço-lhes desafios, como enviarme duas imagens (uma enquanto criadores/produtores e outra enquanto fruidores/
consumidores) (…) Com esta partilha, para além de começar a conhecê-los, começo
a adequar os exercícios que iremos desenvolver e os exemplos que irei mostrar (ambos
flexíveis), no sentido de cativá-los a aprender os conteúdos (esses sim, fixos) que fazem
parte do programa. É também a partir daqui que irei modelar a professora que irei ser
(com aquelas pessoas em particular), os lados de mim que irei mostrar, a relação que
com eles irei estabelecer e o que será mais apropriado, interessante e motivador para
a sua aprendizagem. Quanto à minha, continua sempre. Ontem conheci cerca de 60
jovens de 17 a 20 anos, hoje mais 22 das mesmas idades. Amanhã irei partilhar esta
minha reflexão com futuros professores de artes visuais (…) É assim a minha vida
de professora. E é com enorme prazer que me cruzo (por mais ou menos tempo)
com outras vidas (Sousa, 2017, registo pessoal).

Conscientes do potencial didático dos lugares quotidianos, à semelhança de
June King McFee (1917-2008), quando reconheceu que “uma criança ao descer
a rua de uma cidade aprende visualmente sobre a sua cultura” (McFee, 1961:6),
mas mais próximos de Vicent Lanier (1920-1997) no que toca ao entendimento
do carácter nocivo/benéfico da “cultura popular” e às razões pelas quais esta
deve ser integrada no currículo:
Para além disso, [June McFee] debruçou-se e pronunciou-se sobre os efeitos da “cultura
popular” nas crianças e jovens. Para a educadora artística e investigadora, o contacto
com esta, não só fomentava neles uma “postura acrítica”, como poderia revelar-se, por
vezes, nocivo, razão pela qual defendeu a sua introdução como conteúdo nas escolas.
Já Vicent Lanier (1968, citado por Chalmers, 2005) valorizava a “cultura popular”
como algo relevante no quotidiano das crianças e jovens, pelo que defendia a sua

Lançámos então o primeiro desafio aos alunos: a seleção e partilha de uma
imagem que os representasse enquanto sujeitos. Perante este desafio, os alunos colocaram desde logo um problema: o quão redutor seria escolherem apenas uma imagem, na medida em que haviam concluído que se entendiam não
apenas como “consumidores”, mas também como “produtores” de imagens.
Assim, sugeriram a seleção, não de uma, mas de pelo menos duas imagens
(nalguns casos quatro, duas por categoria), proposta coerente, à qual anuímos.
Estas imagens poderiam ser oriundas de qualquer universo visual: desde o quotidiano captado através da visão, onde se incluem imagens dos lugares familiares, que habitam, frequentam ou de passagem; até às imagens produzidas e
mediadas por outrem, a que acedem através de vias contemporâneas de comunicação; passando pelos trabalhos que criam, pelas imagens de obras de arte
transmitidas pela maioria dos seus professores ou contempladas em museus
e outros espaços de “cultura erudita” e por toda a panóplia de imagens que faz
parte da “cultura popular” da sua geração.
Para a partilha destas imagens, complementadas por uma fundamentação sumária da sua seleção, foi criado um grupo fechado, sediado na plataforma online
Facebook, onde seriam, a partir de então, iniciados todos os exercícios a desenvolver na unidade curricular, posteriormente discutidos e trabalhados em aula.
A utilização desta plataforma, pouco explorada no contexto do ensino formal no nosso país, é valorizada e validada por alguns investigadores atuais,
como o filósofo argentino Alejandro Piscitelli (1949-), coordenador de “El
proyecto Facebook y la Posuniversidad: Sistemas operativos sociales y entornos
abiertos de aprendizaje” (2010), e seria algo com que certamente Vicent Lanier
concordaria, uma vez que, já em 1970, para lá de defender a inclusão da “cultura popular” no currículo das artes visuais, “reconhecia o potencial expressivo e
interventivo dos novos media (naquela época, a fotografia, a televisão e os computadores)” (Sousa, 2017: 208), advogando uma aprendizagem ativa, com vista
à emancipação dos alunos:
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inclusão no currículo de educação artística como uma forma eficaz dos professores
se aproximarem dos alunos, tornando assim a aprendizagem significativa. Lanier
chegou mesmo a afirmar (1969, citado por Tavin, 2005: 8), em tom provocatório, que
“quase tudo o que fazemos atualmente no ensino da arte nas escolas é inútil... as aulas
de arte são infrutíferas e sem significado para a maioria dos jovens”. Para o educador
(1968, citado por Chalmers, 2005:9), embora muitos dos alunos não interagissem
com as belas-artes conforme estas são concebidas pelos professores, o seu fascínio por
rock and roll, banda desenhada, certos filmes e programas de televisão ou até pelo
estilo dos seus ídolos, revelava que não se encontravam assim tão alheios e insensíveis
aos aspetos visuais do mundo que habitavam (Sousa, 2017:208).
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através da prática artística, centrando-se em questões colocadas pela cultura popular
e recorrendo aos próprios meios que a veiculam, os alunos podiam posicionar-se
criticamente e manifestar as suas ideias sobre o mundo (Sousa, 2017:208).

Para promover dinâmicas ativas, que proporcionassem aprendizagens significativas aos alunos, não deveríamos colocar toda a energia no que seria transmitido, mas pensar também na arquitetura da sua transmissão (Piscitelli, 2010).
Nesse sentido, optámos por proceder a uma troca de lugares e tempos de construção do conhecimento, provocada pela inversão de papéis dos sujeitos envolvidos na aprendizagem, numa aproximação ao designado sistema de “flipped
classroom” (aula invertida), proposto por Bergmann e Sams (2012). Os conteúdos (visuais e escritos) não foram assim transmitidos pela docente, de modo tradicional, em sala de aula, mas antes solicitados previamente aos alunos, sendo
por eles autonomamente selecionados e elaborados, para serem posteriormente
discutidos, revistos, ampliados e aprofundados, durante os tempos letivos. Deste
modo, as experiências e os conhecimentos prévios dos alunos foram convocados,
assumindo a docente a função de mediadora especialista que, ao mobilizar o manancial partilhado, fez emergir outros conteúdos e potenciou o desenvolvimento
de competências específicas, inerentes à unidade curricular.
Da resposta dos alunos ao primeiro desafio, emergiu o seu o fascínio por
eventos naturais, como o nascer/pôr do Sol, o brilho das estrelas ou ainda os
reflexos produzidos na água. Entre as imagens por eles selecionadas encontravam-se paisagens onde se destacavam os efeitos lumínicos naturalmente produzidos nas nuvens e na atmosfera ao nascer ou ao pôr do Sol, a luz emitida por
centenas estrelas numa noite escura, os círculos provocados por gotas de chuva
ao embaterem na superfície de um lago. Se algumas destas paisagens correspondiam a lugares quotidianos: a vista do quarto ou da casa, os caminhos habitualmente percorridos, na Grande Lisboa (Alcântara, Amadora, Bairro-Alto,
Carregado, Reboleira), de onde, nalguns momentos, verdadeiramente apreciados, sobressaiam brilhos, reflexos ou efeitos de alteração cromática… (Figura
3); outras eram paisagens familiares às quais associavam memórias felizes, lugares marcados pelos afetos, frequentados na infância (Buçaco, Berlengas, Foz,
Guincho, Peneda-Gerês, Peniche, Portas de Rodão, entre outros) ou ainda hoje
durante as férias (Ilha de São Miguel, Açores; Praia da Adraga, Sintra; Praia dos
Galapos, Arrábida; Ria Formosa-Tavira; Vila Nova de Milfontes; entre outros),
com pessoas que lhes eram e são queridas (Figura 4).
Considerando o conceito de artes visuais alargado à cultura visual proposto por autores como Kerry Freedman (2003), que inclui a exploração, manipulação e crítica de imagens próprias das belas-artes, de desenhos animados,

1. Paisagens: Da pintura flamenga à cultura visual

Correspondendo ao gosto revelado pelos alunos, tomámos a paisagem como um
dos temas centrais a trabalhar no primeiro semestre, sendo a partir dele explorados os conteúdos e desenvolvidas as competências, não só da teoria da imagem,
mas também da cultura visual, abarcando problemáticas como a autoria das imagens, o meio em que circulam e a sua tipologia (arte erudita, arte popular, arte
tradicional), o modo como são produzidas, difundidas, consumidas e recriadas.
Por conseguinte, ao longo das aulas, os estudantes começaram a refletir sobre a
sua relação com as imagens, como consumidores e como produtores, colocando
e debatendo questões como: Que imagens vejo? Que imagens aprecio? Como as
vejo? Porque as aprecio? Quem as produz? De que universo são oriundas? Como
são produzidas? Como são disseminadas? Como chego até elas? Sou um mero receptor de imagens ou também as produzo? Têm estas imagens a ver com os meus
projetos? Manipulo estas imagens? Que influência têm sobre o meu trabalho?
Que dizem estas imagens sobre mim? O que posso dizer eu sobre elas?
O enunciado do segundo desafio proposto, que consistiu no ponto de partida
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filmes, jogos de computador, manga, programas televisivos, publicidade, entre
outros universos, fomos bastante flexíveis quanto à origem das imagens selecionadas pelos alunos. Assim, foram apresentadas imagens oriundas da “cultura erudita”, sendo as paisagens do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, as
únicas mencionadas nas três turmas; e imagens oriundas da “cultura popular”,
nomeadamente paisagens fruto do imaginário de romances de fantasia, como
“Harry Potter” (Rowling, 1998-2007), do universo fantástico de trilogias literárias, como “O Senhor dos Anéis” (Tolkien, 1954-1955) ou criadas no contexto
da produção de cenários para jogos de computador ou séries televisivas, como
“Game of Thrones” (Benioff & Weiss, 2011-presente).
Foi com alguma surpresa que verificámos a tendência para a seleção de
imagens de paisagens, neste primeiro desafio. Ignorávamos até então o gosto
de jovens por este género artístico, pelo que questionámos o seu interesse por
captarem imagens de paisagens, no seu quotidiano e nas férias, assim como a
sua iniciativa de “dialogar” com paisagens produzidas por outros, através de
aplicações de partilha de imagens. Entre as respostas sobressaiu a procura de
sensações que os tranquilizassem (a mesma que os levava a observar “vídeos
satisfatórios”), sendo as paisagens associadas ao sentimento de paz. Tendo em
conta a sobrecarga visual a que permanentemente estão expostos, após discutirmos em aula as razões que motivariam as suas escolhas, concluímos que estas resultariam de uma necessidade de “silêncio” e “suspensão”.
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Figura 1 ∙ Uma das imagens publicadas no grupo Teoria da Imagem e Cultura Visual L, por
Raquel Esteves, a 2 de outubro de 2017, com a seguinte legenda: “Autor: Marta Coelho; Ano:
2017; Título: Descida Épica. Esta imagem/foto faz uma pessoa ficar de boca aberta. Pode ser
uma foto editada, mas a conjugação de cada pormenor é fantástica. As estrelas fazem uma
ligação com as luzes ao longe, brilham e fazem com que as pessoas brilhem também. Em suma,
durante a noite o que faz brilhar são as estrelas e as luzes. Nesta situação, as pessoas fazem
com que tudo brilhe!! O facto de a luz começar a brilhar nas pessoas e ir desaparecendo, vai
fazendo um caminho. Contudo, o que faz com que esta foto tenha muito significado, são as
pessoas... As pessoas trazem muita história a esta imagem.” Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Uma das imagens publicadas no grupo Teoria da Imagem e Cultura Visual M, por
Joana Raimundo, a 4 de outubro de 2017, com a seguinte legenda: “Esta fotos foram tiradas
por mim nas férias, são de eventos que eu gosto e tenho interesse em trabalhar.” Fonte: Própria.
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Figura 3 ∙ Uma das imagens publicadas no grupo Teoria da Imagem e Cultura Visual L, por
Patrícia Marques, a 29 de setembro de 2017, com a seguinte legenda: “Autora: Eu (Patrícia
Marques) Título: Reflexos. Descrição: O meu objetivo inicial era tirar uma foto às gotas de
chuva a cair na água, ao formar aqueles círculos. Não consegui captar esse momento, pois o
que ficou nítido na foto foi o reflexo do que rodeava. No entanto, acabei por gostar da foto na
mesma. — em Amadora.” Fonte: Própria.
Figura 4 ∙ Uma das imagens publicadas no grupo Teoria da Imagem e Cultura Visual L, por
Inês Bento, a 30 de setembro de 2017, com a seguinte legenda: “Autor/a: A. Local: Ilha de
São Miguel, Açores. Título: Sem título. Descrição: Tirei esta fotografia devido à beleza da
paisagem, ao contraste das cores (os azuis e os verdes) e porque ao tirar esta foto senti uma
calma enorme perante tanta beleza”. Fonte: Própria.
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para o primeiro exercício de Teoria da Imagem e Cultura Visual foi então: “Selecionar, publicar e justificar a seleção de duas imagens de paisagem (no sentido mais “dilatado” do termo).” Uma das imagens deveria provir do universo
da “cultura erudita” (pintura, escultura, fotografia, instalação, entre outras formas de manifestação artística, validadas por especialistas e exibidas em museus, centros de arte, fundações...); a outra deveria provir da “cultura popular”
(da esfera pessoal, arquivo próprio, de amigos, familiares e outros cidadãos do
mundo que partilham imagens de paisagens, nas mais diversas aplicações disponíveis na atualidade).
O conceito lato de “paisagem” que explorámos com os nossos alunos contribuiu para que as imagens por eles selecionadas e partilhadas em aula fossem
muito diversificadas, não só relativamente às épocas, mas também aos contextos em que foram produzidas. Algumas das paisagens eram oriundas do universo da “arte erudita”, desde a pintura flamenga, onde se estabeleceu que terá
sido, pela primeira vez, assumida a paisagem enquanto género autónomo, à fotografia contemporânea, de autores mais ou menos jovens, mas todos eles com
algum reconhecimento, passando por práticas artísticas menos convencionais,
como a instalação, de que são exemplo as paisagens de Alberto Carneiro, ou
ainda a “land art”, estas últimas pouco mencionadas. Outras imagens de paisagens eram oriundas dos universos pessoais dos alunos ou de autores desconhecidos, pessoas anónimas que, tal como eles, partilham as suas capturas visuais
do quotidiano em aplicações a tal destinadas (entre as quais se destacaram Instagram e Pinterest), integrando assim aquilo que os especialistas da cultura visual acordaram designar “arte popular”.
Umas poucas imagens de paisagens eram ainda oriundas da publicidade, o
que gerou um aceso debate acerca de onde as enquadrar: se, por um lado, eram
produzidas por especialistas, com conhecimentos específicos para as criar, o
que as colocaria na categoria de “arte erudita”; por outro lado, eram consumidas em massa, sendo a sua distribuição generalizada, pelo que o acesso às mesmas não se restringia a um grupo de privilegiados, aproximando-se assim da
“arte popular”. Esta seleção de imagens, embora menos representativa, desencadeou o segundo exercício, onde não só foram abordados alguns conteúdos
da unidade curricular, como ainda foram discutidas problemáticas muito pertinentes na atualidade, transversais a diversas áreas do conhecimento, como a
precipitada e vasta degradação do nosso planeta e a nossa contribuição para tal,
através da manutenção de hábitos de consumo.
Entre as imagens entendidas como paisagem oriundas do universo da “arte
erudita”, as mais vezes selecionadas pelos alunos (partilhadas nas três turmas)
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foram: “Paisagem com ponte de pedra”, de Rembrandt Van Rijn (c.1638), “O
baloiço”, de Jean-Honoré Fragonard (1766) e “Caminhante sobre o mar de névoa”, de Caspar David Friedrich (1818). Em duas das turmas foram igualmente
partilhadas imagens de paisagens impressionistas da autoria de Claude Monet,
como “Praia de Pourville” (1882), “La Corniche, perto de Mónaco” (1884) e
“Caminho no jardim de Giverny” (1902), e pós-impressionistas da autoria de
Vicent Van Gogh, como “Paisagem Marítima em Saintes-Maries-de-la-Mer”
(1888), “Campo de trigo com ciprestes” (1889) e “Noite estrelada” (1889).
Se o fascínio por eventos naturais já havia sido revelado por alguns jovens
aquando da seleção de imagens que fossem representativas de si, este tornou-se ainda mais evidente na seleção específica de imagens de paisagens. Foram
assim mencionados alguns fotógrafos americanos, com publicações na National Geographic, como Sam Abell e Spencer Black. A maioria dos fotógrafos
apresentados, com nacionalidades diversas, realizaram formação e, por vezes,
exerceram profissão, noutras áreas (que não as artísticas). Como exemplo, podemos referir: Babak Tafreshi, um fotógrafo iraniano, jornalista científico e
astrónomo amador, criador e diretor do programa internacional “The world at
night”; Damon Beckford, um jovem fotógrafo amador finlandês, que viaja pelo
mundo e capta, entre outros fenómenos naturais, a aurora boreal; David Keochkerian, um fisioterapeuta francês, doutorado em Fisiologia Humana, filho de
fotógrafo, que se autointitula fotógrafo amador e utiliza a técnica de infravermelhos para criar “paisagens surrealistas”; Luca Gino, um fotógrafo italiano,
também filho de fotógrafo, apaixonado por paisagens rochosas, tempestades e
igualmente pela aurora boreal; e Wojciech Toman, um especialista em software
e programação (sobretudo de jogos) polaco, que também abraçou a fotografia
de paisagem, recorrendo ao método de “grande alcance dinâmico”.
As paisagens de Sebastião Salgado, já mencionadas por dois alunos, aquando do primeiro desafio, voltaram a ser objeto de escolha neste exercício, demonstrando que os jovens não se interessam exclusivamente pela contemplação da natureza, mas também se preocupam com questões relacionadas com a
sua preservação. Curiosamente, é possível estabelecer conexões conceptuais e
formais entre duas destas imagens e duas das imagens de campanhas publicitárias defensoras de causas, posicionando-se contra o desmatamento da selva
amazónica ou alertando quanto ao aquecimento global, que foram selecionadas para discussão no exercício seguinte.
Como foi referido anteriormente, o debate aceso sobre o correto enquadramento de imagens publicitárias num dos três universos definidos pelos teóricos da cultura visual, associado à necessidade de abordar outros conteúdos
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curriculares, contribuiu para definir o segundo exercício: A seleção de imagens
publicitárias onde paisagens ou elementos da natureza estivessem presentes.
Além de descreverem as imagens, em termos de composição visual (peso, equilíbrio, contrastes cromáticos, entre outras caraterísticas), os alunos deveriam
elaborar uma argumentação sobre o porquê de determinado produto/ideia estar a ser vendido/veiculada com recurso à paisagem/elementos da natureza.
Se o primeiro exercício permitiu construir uma história da paisagem ao longo dos tempos e simultaneamente estabelecer paralelos entre imagens distantes cronologicamente, mas próximas no que concerne, por exemplo, ao conceito
de “sublime” que nelas está explícito ou implícito; neste segundo exercício foi
possível fomentar o sentido crítico dos alunos que optaram, não só por discutir
imagens publicitárias, com fim meramente comercial, mas foram mais longe,
ao trazer para debate uma série de imagens de associações ambientais, que
acompanham regularmente através de plataformas de comunicação e partilha.
Através desta experiência aproximámo-nos daquelas que são as referências
dos nossos alunos, das suas motivações e preocupações. Apercebemo-nos do
quão importante para eles continua a ser “contemplar”, o retorno a um verbo,
normalmente associado à passividade (Oliveira & Paz, 2014: 120), que possivelmente se relaciona com uma dilatação do tempo, que sentem como necessária;
mas, simultaneamente, do quão conscientes se encontram, do quão perspicazes são a detetar as incongruências deste mundo e do quão construtivos são ao
criticar o que consideram injusto, revelando-se afinal ativos. “Contemplar” e
“criticar” tornaram-se assim complementares, num discurso cada vez mais
consistente, em que os elementos formais da teoria das imagens foram entretecidos com os significados a elas atribuídos.
Conclusão

As imagens trabalhadas, comentadas, descritas e discutidas em sala de aula,
pelos alunos, tanto numa dimensão formalista, como crítica, abarcaram desde a pintura flamenga à publicidade, passando pela captação, interpretação,
manipulação e/ou intervenção dos/nos lugares que habitam/visitam, por onde
simplesmente passam ou longamente divagam, sendo acrescentados ao seu
“banco de imagens”.
Neste artigo, descrevemos o processo de aprendizagem, assente numa abordagem construtivista e numa perspetiva de educação artística pela cultura visual, através do qual os estudantes foram ampliando o conceito de “paisagem”.
Concluímos que, ao colocar em relação imagens oriundas de contextos diversos e ao oscilar entre perspetivas pessoais e perspetivas críticas, os estudantes
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começaram a transitar de um posicionamento passivo para um posicionamento
ativo, não só em relação à “paisagem”, mas a qualquer tipo de imagem.
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Resumo: Projeto de educação continuada des-

Abstract: Continuing Education project aiming

tinado a introduzir um sistema de “coaching”
para os primeiros anos de ensino das artes visuais na escola primária com base nas pesquisas em didática de situações reais de ensino.
A metodologia consistiu na aplicação pelos
neo-professores de sequências de ensino. Os
dados coletados durante este projeto piloto
foram usados para escrever um relatório de
síntese. Os resultados focalizam a renovação
da prática das disciplinas artísticas, principalmente na confrontação com os paradigmas
existentes.
Palavras chave: educação continuada / situações reais de ensino / gestos dos professores.

to introduce a “coaching” method during first
years of teaching Visual Arts in primary schools
using as a base the research in real teaching situation didactics. The methodology consisted, for
the neo-teachers, of applying teaching sequences.
The collected data during this project were used
to write a synthesis. The results focus in renewing the practices of artistic disciplines, mainly
by confronting them with existing paradigms.
Keywords: continuing education / real teaching
situations / teacher’s gestures.
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No currículo de ensino primário da HEP-BEJUNE, as disciplinas artísticas sofreram muitas mudanças ao longo da última década. De uma disciplina apresentada a todos os estudantes, hoje ela direciona-se apenas aos estudantes que
escolheram Artes como opção. A quantidade de horas de aula foram reduzidas
pela metade. Ao mesmo tempo, novos estudos sobre didática artística foram
desenvolvidos na Suíça francófona. A concomitância de redução da carga horária de formação e da implantação de novas práticas advindas da pesquisa didática criaram uma lacuna entre a experiência durante os cursos e os estágios
dos estudantes. Acrescenta-se a esta situação que o estudante também deve enfrentar escolhas de acordo com os fatores internos de cada escola de estágio e
as antigas situações didáticas existentes: a inércia do paradigma expressionista
ainda em vigor em nossas escolas, a imposição de atividades em datas comemorativas (Natal, Páscoa ...), salas de aula mais ou menos especializadas, o elevado número de alunos nas classes, etc. Variáveis da vida cotidiana dos professores que o estagiário conhece apenas moderadamente e sobre as quais ele não
poderia intervir antes de ter para si mesmo uma classe no fim de seus estudos.
Frequentemente ex-alunos da minha escola de formação de docentes me
procuram pedindo conselhos didáticos (situações reais de ensino) para a preparação de suas intervenções de classe. Eles não desejam mais apresentar modelos convencionais “faça você mesmo”, mas pensam que não são suficientemente preparados para experimentar novos métodos. Incapazes de escolher um
procedimento de ensino artístico adequado à situação da sua classe. A resistência à experimentação e às contribuições teóricas vividas na formação inicial
desaparecem deixando um espaço para novas experiências didático-artísticas.
Para dar sentido às suas práticas e às dos seus alunos (em termos de uma estrutura coerente de conhecimento), eu consegui oferecer aos neo-professores
uma formação continuada. Um projeto destinado a introduzir um sistema de
“coaching” para os primeiros anos de ensino das artes visuais na escola primária. Esta interpresa de educação continuada faz parte do campo de pesquisa
em didática de situações reais de ensino. Seu objetivo geral é proporcionar aos
novos professores um espaço de intercâmbio e aperfeiçoamento baseado nas
novas contribuições didáticas das disciplinas artísticas, centradas nas relações
estabelecidas pelos professores entre os conteúdos de ensino e os objetos culturais de referências artísticas, tudo em relação currículo escolar em vigor (Rickenmann, 2001; Marquez, 2018).
Para fins descritivos, este artigo apresentará uma breve exposição do ensino artístico na Romandia Suíça (Figura 1 e Figura 2), seguido da exposição do
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Figura 1 ∙ Forma convencional de exposição de produções
artísticas nas escolas na Suíça francófona. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Forma convencional de exposição de produções
artísticas nas escolas na Suíça francófona. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Primeiros manuais de ensino do desenho na Suíça
francófona. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Primeiros manuais de ensino do desenho na Suíça
francófona. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Folheto de apresentação do paradigma expressionista.
Influência de Celestin Freinet. Fonte: própria.
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dispositivo de educação continuada. Finalmente, chegaremos a uma discussão
da primeira etapa deste projeto.
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1. O ensino artístico na Suíça francófona

A primeira ideia que gostaria de apoiar aqui é que, ao longo do século XX e XXI,
houve diversas mudanças didáticas no ensino e aprendizagem de Artes Visuais
na escola primária na Suíça. Essas mudanças levaram a construções metodológicas, de acordo com o contexto social específico de cada época, que construiu
a formação de professores.
A seguir, gostaria de mencionar brevemente alguns momentos decisivos
dessa evolução.
No início do século XX, na Suíça francófona, a arte do desenho ainda era
reservada a uma elite econômica e talentosa, formada na École des Beaux-Arts,
em Genebra. Na escola primária, o ensino de desenho é concebido como um
instrumento para a indústria e o artesanato. Seu objetivo era fazer com que as
crianças se tornassem boas aprendizes em empregos industriais. No entanto,
se os objetivos fossem claros, a introdução dessa disciplina nas escolas primárias foi retardada pela sobrecarga de programas, falta de treinamento de professores e falta de compreensão dos métodos usados na escola.
Até 1909, o método de design geométrico chamado “Guillaume” (do escultor Eugène Guillaume, diretor da Escola Nacional de Belas Artes de Paris)
prevaleceu. Com o objetivo de alcançar resultados rápidos a partir de uma
perspetiva coletiva de ensino, esse método não exigiu treinamento específico
de professores. Os professores reproduziram no quadro os modelos impressos
nos livros didáticos e os alunos desenharam durante as aulas os motivos florais
geométricos propostos.
No entanto, a reprodução desses modelos já estava perdendo a força. Em
1889, o décimo primeiro congresso da Sociedade de Professores da Suíça francófona previa uma melhor preparação dos professores. A sociedade de professores proporá então uma reorganização da formação inicial e organizará cursos
de atualização para professores praticantes. Vários métodos são então propostos e desviados de seus objetivos iniciais na sala de aula, através do uso mecânico de livros didáticos e exemplos transmitidos entre os professores.
No Guia Metodológico para o Ensino do Desenho (Figura 3), publicado em
1909 pelo Departamento de Instrução Pública do Cantão de Vaud, R. Lugeon,
autor do livro, defende as contribuições teóricas e práticas desenvolvidas por
congressos internacionais de educação artística. Assim, na sala de aula, não
há mais quadros de representação de desenhos, mas objetos genuínos para
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Figura 6 ∙ Exemplo de desenho livre na escola. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Exemplo de desenho livre na escola. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Processos de didatização baseados na expressão
plástica modelizada.
Figura 9 ∙ Processos de didatização baseados na expressão
plástica modelizada.
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reproduzir. A introdução da pintura e modelagem faz ganhar um espaço para
liberdade de expressão e imaginação. Para isso, o professor deve escolher exercícios progressivos em termos de formas e cores, emprestados de objetos familiares ou da própria natureza. No entanto, a grande maioria dos estudantes de
escolas públicas ainda está visando o setor. Nesta época, os objetos reproduzidos têm formas geométricas como modelo e são usados primeiro para o estudo
de superfícies e depois para o estudo dos volumes (Figura 4).
Sob a influência de professores como Claparède, Kerschensteiner ou Rothe no
final da década de 1930, o desenho da natureza gradualmente dá lugar ao desenho
da imaginação. Os professores participam de formações continuadas para aprender a estimular a atividade dos alunos de forma adequada, deixando-os principalmente as iniciativas de desenho, mas canalizando sua espontaneidade durante
as produções. Eles são convidados a aplicar um ensino moderno de desenho “[...]
o antigo ensino do desenho começou a partir da natureza para o desenho imaginativo, enquanto o ensino moderno faz exatamente o oposto” (Berger, 1938:7).
No final da década de 1940, os fundamentos da pedagogia de Celestin Freinet (1896-1966) espalharam-se na Suíça francófona, exercendo uma grande influência sobre os métodos de desenho na escola até os anos 1970. Casado com
uma professora artista, Freinet interessou-se por desenhos infantis e desenvolveu uma nova prática baseada no experimento empírico. As crianças foram
convidadas a desenhar livremente e a progredir em suas produções pelas contribuições de seus colegas e pela diversificação das técnicas artísticas propostas
pelo professor (Figura 5).
Em 1955, a décima oitava conferência internacional do ensino público colocará a educação artística no centro das discussões. Nos anos seguintes, o nome
da disciplina “desenho” mudará em “artes plásticas”. Um novo nome anunciando a determinação das autoridades escolares de reestruturar completamente
a disciplina, tanto em seus conteúdos e métodos (incluindo desenho, pintura,
modelagem, decoração e gravura) quanto em seus propósitos, e desenvolver a
observação visual dos alunos. De fato, o progresso tecnológico, a chegada da
televisão e da imprensa de massa com publicidade visual, levaram especialistas
a dar uma nova importância à educação visual das crianças. Como resultado, a
formação de professores deve então capacitar os professores a fornecer aos alunos as “ferramentas” necessárias para contemplar e compreender uma obra de
arte e, assim, enriquecer seus conhecimentos artísticos. Assim, além de estudar a expressão plástica e o desenvolvimento psíquico e intelectual da criança,
os futuros professores seguiram os cursos de história da arte e completaram sua
formação por meio de visitas a museus e exposições.

1.1 Visão recente e presença do passado

Alguns estudos realizados nos últimos anos sugerem que, no ensino das Artes
Visuais na Romandia, existem três práticas principais (Marquez, 2018):
— Trabalho de “expressão MAIS técnicas básicas” — ideia naturalista da
criatividade que se baseia no paradigma expressionista (expressão livre dos
alunos) que poderia potencialmente estar presente em qualquer indivíduo e
cujos aspectos técnicos seriam necessários apenas para sua realização pessoal.
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A escritura do plano de estudo para o ensino primário na Suíça francófona
em 1967, e sua adoção, em 1972 e 1979 revela novos objetivos. Realizado pela
Comissão Interdepartamental para a Coordenação da Educação (CIRCE I e II),
estes planos reúnem sob o mesmo nome de “ educação artística”, o desenho e
as atividades manuais criativas. No que diz respeito ao envolvimento de professores, os planos CIRCE fazem a diferença de acordo com os graus de ensino
primário. Nos graus 1 e 2, o professor deve deixar a criança criar, livre de restrições, sem preocupações técnicas ou estéticas, mas deve garantir a introdução
de novos materiais e a assimilação pelo aluno de um certo vocabulário: o das
formas geométricas ou posições no espaço. Outra tarefa do professor é transmitir uma cultura visual através de uma abordagem da história da arte, com visitas
a museus e pequenas exposições de classe. Uma evolução do ensino das artes
visuais para o uso de obras de artes e práticas artísticas como modelos para que
os alunos imitem.
Hoje, a educação artística continua suas mudanças, mas sofre da inércia das
épocas passadas. Em um processo iniciado no início dos anos 2000 pelo Plano
de Estudos da Estrutura escolar PECARO e culminando com a aplicação em
classe do Plano de Estudo da Romandia (PER) nós observamos uma necessidade de introduzir uma certa liberdade de criação e uma real ambição de uma
educação artística. Esta recente reforma dos programas de pré-escola e ensino
fundamental na Suíça francófona, reúne em uma área, sob o nome comum de
Artes, três subcampos disciplinares previamente destacados: Atividades Criativas e Manuais, Música e Artes Visuais. Essas disciplinas são apresentadas
através de quatro axes transversais: Expressão e Representação, Percepção,
Aquisição de Técnicas e Cultura. Um currículo escolar descreve o caminho que
o professor deve seguir com seus alunos em relação ao conteúdo de ensino codificado. Por isso, na didática das Artes Visuais, manteremos na formação dos
docentes as orientações, axes principais e direção proporcionados pelo PER,
acentuando o axe Cultura como unificador sem esquecer a presença e importância dos outros axes.
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Essa prática está presente nas atividades de arte na escola, mas ignora as
orientações técnicas/plásticas específicas e os professores não devem ensinar,
mas deixar o aluno livre na sua criação (Figura 6 e Figura 7).
— Trabalho da “técnica DEPOIS a expressão” — O mais difundido nas nossas escolas. Ensino que considera o conhecimento técnico como um repertório
de características universais e gerais considerado um pré-requisito para a expressão plástica “modelizada”.
Nos processos de didatização relacionados a essa visão, o ensino artístico
coloca como preliminar um mínimo de conhecimento técnico que parece necessário antes de abordar aspectos relacionados à expressão. Um único modelo
é apresentado aos alunos que devem copiar fielmente. A técnica é utilizada para
dar uma resposta na cópia do modelo (Figura 8 e Figura 9).
— Trabalho de “expressão e técnicas relacionadas com a expressão” — consiste na articulação permanente das contribuições técnicas com as contribuições expressivas de acordo com os repertórios das obras propostas e motivações culturais.
O conhecimento técnico se referiria assim a um repertório de técnicas
cujo o critério de organização seriam as obras de arte pertencentes aos gêneros apresentados.
Práticas específicas e diferenciadas vistas nas obras apresentadas (Figura
10 e Figura 11).
Esse tipo de trabalho artístico se base nos últimos avanços teóricos da didática das artes visuais que se referem ao uso pragmático da noção de “prática
social de referência” (Martinand, 1986; Rickenmann, 2001; Rickenmann et al.,
2009).
Uma maneira de trabalhar com o conteúdo de ensino de Artes Visuais seria
identificar as práticas sociais/culturais nas quais as obras de arte estão presentes
ou fazem parte. As referências a essas práticas podem ajudar a estruturar e ordenar o conteúdo diferente e ou criar novos “tipos de atividade” que estariam associados com eles. Mas essas referências devem estar relacionadas a objetivos, conteúdos de aprendizagem e habilidades técnicas a serem adquiridas pelo aluno.
Uma compreensão ativa de como o ambiente cultural ajudaria o aluno-criador a construir melhor suas próprias produções em uma coerência entre o que é
pedido pelo professor com o que é realmente viável para a sua idade.
Que não haja mal-entendidos: a ideia é em qualquer caso, de deixar espaço
para apresentação de propostas abertas, mas tentando diversificar temas e recursos para explorar essas propostas nos objetos culturais (axe Cultura). A ideia é
de criar situações que têm um elemento de aprendizagem, o que não exclui as
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Figura 10 ∙ Exemplo de produção artística com as características
de Paul Klee. Fonte: própria.
Figura 11 ∙ Exemplo de produção artística com as características
de Paul Klee. Fonte: própria.
Figura 12 ∙ Atividade do projeto filmada pela professora.
Fonte: própria.
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atividades em que o aluno é colocado em uma situação de pura descoberta (axe
Perceção), mas para propor atividades em que o aluno procura em seu repertório
cognitivo, os elementos necessários para a realização (axe Expressão e Representação) e aprenda ou aperfeiçoe técnicas artísticas (axe Aquisição de Técnicas).
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2. Projeto de formação continuada de coaching didático-artístico

O interesse teórico e prático dessa formação continuada era identificar e tentar
preencher algumas lacunas na formação inicial dos professores primários com
base em solicitações específicas dos alunos voluntários. A ideia era identificar
quais os conhecimentos profissionais que faltavam relacionados ao ambiente
didático (Brousseau, 1998), bem como a corporeidade das ações desses professores. As participantes tiveram como “contrato” de trabalhar suas lacunas didáticas em AV pela aplicação de sequências de ensino e medir durantes as aulas as
formas de participação e autonomia de seus alunos.
Aulas, observações e encontros foram realizados entre fevereiro e junho de
2018. O projeto foi seguido por cinco professoras do ensino primário trabalhando nos dois ciclos de séries iniciais. Alunos entre 5 e 12 anos. O dispositivo consistiu em duas reuniões de grupo (início e conclusão do projeto), um encontro
individual com cada professora (perguntas e respostas específicas para cada
classe) e minha visita da classe feita quando a professora pediu uma presença.
Para cada uma dessas professoras, escolheu um tema ou técnica que compuseram uma sequência de ensino. As sequências compreenderam pelo menos
seis lições de 45 minutos. Durante as aulas, certas intervenções foram filmadas
pelas professoras (Figura 12).
O corpus de informações consiste em:
— um curso teórico-prático realizado coletivamente com cinco professoras;
— sequências criadas pelo formador integrando os objetivos prescritivos do
Currículo Escolar PER (Romand Study Plan);
— uma forma escrita padrão (formulário) transmitido e preenchido por todos os professores: notas pessoais das observações de lições; avaliação da viabilidade da sequência; ajustes; propostas;
— trocas de e-mail entre as professoras e o formador para os “ajustamentos”
das proposições de sequências;
— documentos produzidos pelos professores para trabalhar com seus alunos;
— documentos fotográficos das produções produzidas pelos alunos durante
as atividades da sequência;
— entrevistas preliminares ou durante a realização das sequências com o
formador;
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Figura 13 ∙ Exemplo de avaliação de uma atividade artística.
Fonte: própria.
Figura 14 ∙ Exemplo de avaliação de uma atividade artística.
Fonte: própria.
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— material fílmico de uma intervenção em sala de aula (ao menos uma lição);
— uma entrevista ex post facto conduzida coletivamente com as professoras.
Estas informações levou ao surgimento de solicitações e técnicas de trabalho muito diferentes para cada um dos professores mas com alguns pontos comuns que eu vou apresentar.
A primeira constatação reste que para esses tipos de atividades os professores precisam de uma intervenção planejada que seja pensada com antecedência. Às vezes com um detalhamento de tarefas e sub-tarefas específicas para
cada axe do PER. A persistência das lições com modelos únicos que cada aluno
deve “copiar” permite aos professores apresentar uma única tarefa para toda
a classe. Os conhecimentos técnicos são secundários e os obstáculos de compreensão dos alunos quase inexistentes. Neste projeto as professoras tiveram
de se preocupar com que os alunos construíssem um significado em seus processos de aprendizagem quanto aos objetos culturais de referência oferecidos.
Cada planificação passando de um momento de descoberta do tema ou argumento da lição, do conhecimento de uma matéria prima e da utilização das técnicas de transformação dessa matéria para chegar a uma produção única para
cada aluno.
Todas as professoras evitaram os métodos de “passos a seguir” ou instruções de uso do material, características das atividades artísticas em Suíça Romanda. E isso mesmo quando as tarefas e sub-tarefas se referiam a gestos técnicos a serem feitos pelos alunos. Esse tipo de ensino visando deixar um espaço
real de devolução, os processos de criação e as produções sendo bem diferentes
para cada aluno.
As professoras colocaram seus alunos em um processo de investigação. Tarefas de ensino integrado durante o qual os alunos experimentaram os sujeitos,
as ferramentas específicas e trabalharam na apropriação dos gestos técnicos
apropriados. Aqui, a importância de se familiarizar com os sujeitos é reconhecida e tarefas específicas são criadas. Elas são características de uma dimensão
exploratória que compõem a questão do trabalho do aluno. No entanto, esses
“cenários” de descoberta têm um status de preâmbulo a uma produção de um
objeto com boa fatura. Objetivo final e permanente em nossas escolas primárias: o objeto “perfeito” para levar para casa. A solução para as professoras foi
que, em conclusão de um trabalho final, o aluno atravesse alguns dos diferentes
gestos técnicos vistos antes. Uma aplicação prática do axe temático Expressão
(PER) para o fim da sequência.
Cada tarefa ou sub-tarefa foi comentada e “avaliada” pela professora que
se dirige diretamente ao aluno, repetindo as instruções específicas para a seu
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aprendizado artístico. Aqui, a gestão da atividade e da sala de aula é vivida em
conjunto entre a professora e os alunos (Figura 13 e Figura 14).
A análise desses pontos comuns me levou a fazer as primeiras recomendações para o desenvolvimento do projeto de formação. Estas recomendações são
baseadas em uma série de indicadores identificados na documentação escrita e
fotográfica, bem como na visualização dos vídeos com as professoras.
Eles incluem:
— ver com as professoras a importância para cada uma da inércia das ações
gerais específicas das disciplinas artísticas na forma escolar. Esta inércia se
mantém no quadro institucionalizado da escola onde elas trabalham. Como tal,
os alunos devem levar para casa uma produção final “perfeita” para o qual ambos (professor e aluno) podem orgulhar-se;
— fortalecer nas professoras a capacidade de apropriar-se, em termos de
ensino coerente, da ideia de sequências baseadas nos objetos culturais de referência. Isto guardando as variações de tarefas e sub-tarefas das atividades para
promover e avaliar o progresso de aprendizagem dos alunos;
— desenvolver o reconhecimento da palavra e ações dos alunos na construção de sua aprendizagem durante e depois das atividades artísticas;
— trabalhar a mudança de opinião sobre a importância de ensinar os alunos
técnicas precisas para a realização de uma atividade. Se cada treinamento solicitado para domínio técnico combinasse com os outros axes nas sequências, os
professores não atribuem o mesmo valor, o mesmo lugar na lição ou a mesma
função na condução das atividades. Para alguns, seria para o aluno somente a
experimentar um gesto técnico, enquanto para outros, seria levá-los a uma propriedade e controle total dos gestos.
E de acordo com a necessidade de superar esses índices podemos refletir
sobre a evolução dessa formação e propor de:
— trabalhar ativamente em conjunto com os professores no desenvolvimento das sequências. Fazer com que os professores lidem mais amplamente com a
progressão da aprendizagem dos alunos, bem como atenção aos quatro axes temáticos de PER. Aqui, a participação mais ativa dos professores permitiria uma
melhor apropriação do conteúdo de ensino. Seria uma forma desejável mais de
um encontro de grupo em que cada um traz, através de sua própria experiência
em sala de aula, os elementos constituintes das futuras sequências;
— compreender e integrar com os professores, as ações que fazem parte das
rotinas da classe na composição das aulas, no desenvolvimento da sequência,
a fim de “naturalizar” as intervenções de ensino artístico. Os tipos de atividades escolhidas para serem “rotinas” nas classes integrariam as verbalizações
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necessárias para a assimilação dos conteúdos artísticos e sua mobilização durante as atividades artísticas;
— proceder durante nossas reuniões para entender e usar os outros axes do
PER no desenvolvimento dos objetivos da sequência. Aqui a ideia seria de “testar” em classe a superação do objetivo “objeto finalizado”, para trabalhar, em
outras abordagens, os conhecimentos artísticos. O pretexto para um aprendizado técnico se acharia na valorização do meio artístico e nos conhecimentos
práticos dos outros axes;
— manter a variação das abordagens do gesto técnico, mas trabalhar a consciência da variação dos conteúdos específicos proposto para cada atividade
educativa. Dependendo da atividade, o gesto técnico pode ser um objetivo em
si mesmo, um pretexto ou se consolidar em outros tipos de conhecimento a serem transmitidos.
Também achamos necessário de aprofundar e ampliar esse projeto para
amostras maiores de formandos. A fim de trabalhar melhor o uso de práticas sociais de referência como meio de abordar diferentes conteúdos de Artes visuais
na escola primária um número maior de professores formados seria uma boa
divulgação. Uma extensão para três anos de formação seria então possível e um
balanço analítico de cada ano daria as formas de adaptação.
Conclusão

A questão da legitimidade das disciplinas das Artes Visuais, é uma luta contínua.
Em um texto de 1934 sobre a reforma do ensino do desenho, Richard Berger começou sua apresentação afirmando que “quando um professor de desenho quer
fazer algo em favor do ramo que ele ensina, ele quase sempre começa expondo muitas provas da importância que tem, ou melhor, que deveria ter” (Berger,
1938:1). Se partirmos da ideia de que, na pedagogia, a questão da construção do
significado do conhecimento ensinável é essencial, então encontrar um significado na educação artística sempre foi um requisito para sua durabilidade como disciplina escolar. E as ligações entre contribuições teóricas extraescolares e práticas
reais de sala de aula devem sempre se desenvolver nas formações continuadas.
Como nós podemos constatar, nas lições de atividades artísticas, o papel do
professor mudou ao longo da história da disciplina na Suíça. Se essas mutações
andam de mãos dadas com as evoluções técnicas (introdução do lápis de cera,
a guache, etc) e as mudanças dos objetivos dos currículos escolares, há sempre
uma diferença, décalage em relação à formação inicial dos professores e a vida
nas salas de aula. Pode-se questionar a leitura do livro “De todas as cores. Um
Século de Desenhos na Escola” (Zottos & Renevey, 2006), sobre a dificuldade
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que o pensamento do ensino artístico em sua evolução experimenta na instilação de novas didáticas da formação de professores. Este livro descreve como
cada reestruturação disciplinar oficial exigiu o estabelecimento de cursos de
“recuperação”, “atualização” ou “reciclagem” dos docentes pelas autoridades
escolares. Professores generalistas ou especializados que muitas vezes realizam cursos de formação contínua a fim de adquirir informações teóricas e habilidades técnicas que a sua formação inicial não pode fornecer.
Conceber sequências de ensino de Artes Visuais na escola primária significa
encontrar o equilíbrio certo entre os momentos de ensino e a autonomia criativa dos alunos e entre as atividades de descoberta, de apreciação e produção.
Uma professora abandonou o projeto em sua fase intermediária. Após as
primeiras intervenções na sua classe, ela preocupou-se em não ser suficientemente experiente para realizar a sequência completa seguindo a proposta da
formação. O que podemos observar então, é que o que é problemático neste
tipo de formação não é a falta total de conhecimento artístico básico, mas a lacuna entre o grau de conhecimento do professor e as dificuldades da atividade
como uma ferramenta para desenvolver ou confirmar uma competência ou um
conhecimento no aluno. Às vezes, os novos professores geralmente têm apenas
uma única aula sobre o assunto antes de ensinar aos alunos; para ter um bom
desempenho em uma sala de aula, eles realizam a atividade de experimentação na véspera da aula. Esse pouco conhecimento técnico não pode ser exposto sem comprometer a credibilidade do professor. Por conseguinte, os novos
professores já não sabem se é necessário privilegiar os “trabalhos” rápidos que
podem ser completamente controlados pelos alunos e pelo professor, os modelos a reproduzir ou favorecer um laissez-faire exploratório que certamente
não deixa muitas oportunidades aos conhecimentos artísticos. Qualquer novo
aprendizado técnico ou novo conteúdo abriria a porta para o erro e dissiparia a
legitimidade da atividade de professor na frente dos alunos. Isso nos deixa ver
que o problema começa já na formação inicial e que as formações continuadas,
às vezes, têm uma função mais importante que de completar um ensino inicial.
Hoje a carga horária para as disciplinas artísticas foram reduzidas.
Os estudantes saindo das escolas pedagógicas com conhecimentos mínimos
em artes não podem ser professores competentes. Um coaching didático-artístico
pode ser uma solução complementar a uma formação inicial deficitária. Ele pode
responder às dúvidas e ensinar de forma específica para cada participante.
Tecnicamente, para trabalhar mais amplamente sobre a progressão da profissionalização dos professores para um conhecimento artístico teórico e prático, esta formação continuada deve ser aprimorada:
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— O conteúdo específico das atividades de ensino propostas deve ser trabalhado considerando as ações que fazem parte da rotina da classe. Um encontro
deve se concentrar sobre estes elementos. Mas ele deve ser coletivo (discussão
em grupo) ou individual (entrevista com cada professor de cada vez)?
— As entrevistas individuais permitiram-nos de voltar a certas concepções do conteúdo a ser transmitido, fornecendo algumas informações adicionais pela professora sobre suas dificuldades em aplicar este conteúdo, mesmo
quando ela conhece seus alunos. Essas trocas também foram valiosas na qualificação de certas observações à luz de certas características da classe ou de
suas possíveis dificuldades em compreender o conhecimento artístico. Como
sistematizar essas entrevistas sem criar uma limitação nas decisões dos professores? Como manter a autonomia do professor para solicitar ou não uma entrevista explicativa com o formador?
— A visualização e análise coletiva dos vídeos das aulas foi muito enriquecedora. As professoras visualizaram juntas “peças selecionadas” pelo professor e
verbalizaram suas observações. Essas trocas apoiadas por imagens foram muito apreciadas pelos professores. Como explorar essas gravações no estudo de
gestos professorais (corporalidade)? Por uma primeira visualização individual?
Através da visualização de pares? Com uma grade de análise de gestos?
Todos esses itens são ainda a discutir. Para que uma formação seja vivente e
se desenvolva ela deve se basear nas trocas de ideias e desejos.
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pós-doutoramento intitulado Um objeto propositor poético: objetos de aprendizagem e referenciais artísticos. A pesquisa visa aprofundar os estudos sobre os conceitos de Objeto
de Aprendizagem Poético e de Pedagogia
do evento, buscando possibilidades para a
criação de materiais didáticos a serem utilizados em situações de aprendizagem na
disciplina de Ensino de Artes Visuais, na
Educação Básica.
Palavras chave: Ensino de Artes Visuais / objeto de aprendizagem poético / pedagogia do
evento.

project titled A poetic proposer object: learning
objects and artistic references. The research aims
to deepen the studies on the concepts of Poetic
learning object and Pedagogy of the event, looking for possibilities for the creation of didactic
materials to be used in learning situations in
the discipline of Visual Arts Education, in Basic
Education.
Keywords: Visual Arts Education / poetic learning object / pedagogy of the event.
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Introdução

O presente artigo apresenta um projeto de pós-doutoramento, em desenvolvimento desde agosto de 2018, com término previsto para agosto de 2019, intitulado Um objeto propositor poético: objetos de aprendizagem e referenciais
artísticos. O projeto visa aprofundar os estudos sobre o conceito de Objeto de
Aprendizagem Poético e sobre produções artísticas em que se opera com a proposição de experiências para o público, buscando possibilidades para a criação
de materiais a serem utilizados em situações de aprendizagem na disciplina de
Ensino de Artes Visuais, na confluência entre produções artísticas e proposições pedagógicas.
Além de discutir os conceitos de material didático e objeto de aprendizagem, a pesquisa é pautada pelos conceitos de objeto propositor, objeto de aprendizagem poético e pedagogia do evento. O trabalho e a reflexão a partir desses
conceitos levaram à busca de referenciais artísticos, estabelecendo-se relações
entre produções artísticas que propõem uma experiência ao participante da
obra e materiais didáticos para o Ensino de Artes Visuais. Pretende-se que a
concepção e a produção de objetos de aprendizagem ou material didático para
Artes Visuais se abram à dimensão poética, levando a experiências de aprendizagem singulares e significativas — ou mesmo pensadas como experiências
artísticas de aprendizagem, já que situadas em terreno poético e tendo como
objeto de estudo a produção artística.
1. Objetos propositores de aprendizagem

A pesquisa está relacionada ao projeto de pesquisa A criação de materiais didáticos como ato poético, que aborda processos de aprendizagem em artes visuais a
partir da produção e utilização objetos de aprendizagem (OA), materiais educativos e jogos para o Ensino de Artes Visuais, com e sem uso de tecnologias digitais.
Pretende-se, nessa abordagem, que a concepção e a produção de objetos
de aprendizagem ou material didático para Artes Visuais se abra à dimensão
poética, levando a experiências de aprendizagem singulares e significativas e
pensadas como experiências artísticas de aprendizagem. Espera-se contribuir
com o campo de produção de materiais para proposições de aprendizagem em
nossa área, entendendo-se que uma das funções do/a educador/a é produzir
objetos propositores, desencadeadores de processos de criação e pensamento
singulares com os/as estudantes dos diversos níveis da educação.
Alguns conceitos importantes para a prática docente reflexiva, nesse processo de pesquisa, sobre os quais já se discorreu em artigos anteriores a esse,
são: professor propositor (Utuari, 2012), objeto propositor (Martins, 2005) e

2. Objetos de aprendizagem poéticos

Um dos principais conceitos, neste projeto, é o de Objeto de Aprendizagem
Poético (OAP), referenciado principalmente na pesquisa de doutoramento de
Tatiana Fernández, defendida em 2015 e intitulada O evento artístico como pedagogia. Os OAP são entendidos como uma forma de desterritorialização do
conceito de Objeto de Aprendizagem (OA) e de uma suposta concepção de ensino-aprendizagem a ele relacionado, pensando-se no seu surgimento, ligado ao
uso das tecnologias na educação. Ocorre uma reversão da ideia inicial de OA,
ao fazer sua transposição para um território poético.
A autora entende os Objetos de Aprendizagem Poéticos (OAP) como máquinas para construir territórios de subjetivação em contextos de educação, referenciada no pensamento de Deleuze e Guattari.
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dispositivos sensíveis para a proposição de experiências de aprendizagem, somando-se a estes, os conceitos de objeto de aprendizagem poético e de pedagogia como evento.
A criação de proposições de aprendizagem em Artes Visuais, mediadas por
objetos de aprendizagem, exige ultrapassar concepções de ensino-aprendizagem cristalizadas historicamente e propor alternativas para o cotidiano escolar.
Nesse sentido, os materiais didáticos entendidos como objetos propositores,
podem ser pensados também como poéticos. E ganham a dimensão de dispositivos sensíveis, disparadores de experiências e compartilhamentos que geram
sentido e produção de conhecimentos.
Nosso propósito é de criar aberturas para a invenção no trabalho docente, entendendo-se o professor e a professora de Artes Visuais como produtor artístico. A
função do docente em arte abarca uma dimensão poética. Partimos do pressuposto de que o trabalho docente em Artes Visuais é a produção de experiências artísticas de aprendizagem, que envolvem tanto aquela ou aquele que as propõe, quanto
os sujeitos que nela irão interagir para, por sua vez, proporem as suas invenções.
Nossa proposta é ir além do que comumente se entende como material didático e da apropriação de objetos ou artefatos quaisquer, como recurso pedagógico, para uma forma de atuação autoral e poética do professor/a ou educador/a,
que, conhecendo seus contextos de atuação e os sujeitos envolvidos, bem como
o campo de conhecimento a ser trabalhado, saberá criar materiais específicos
para aprendizagem de determinados conceitos, conteúdos, noções ou temáticas, que tornarão mais participativo e interativo o ato de aprender. Concebemos aprendizagem como um processo de produção de conhecimento ativo,
participativo, singularizado e compartilhado.
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Figura 1 ∙ Óculos de realidade especial ou
inventada. Protótipo de objeto propósito poético, em
desenvolvimento. Fonte: arquivo pessoal.
Figura 2 ∙ Luvas de sensação. Protótipo de objeto
propositor poético, em desenvolvimento. Fonte:
arquivo pessoal.

Inicialmente, a concepção de OA corresponde a uma visão mecanicista e
econômica da aprendizagem, podendo “ser instrumentos de hegemonização na
educação, enquanto os OAP apontam processos de singularização que conduzem à
pluralidade, ocupando o espaço conceitual da educação e da arte por caminhos invisibilizados” (Fernández & Dias, 2015:2). Ou seja:
Os OAP são, portanto, objetos especialmente pensados para reinventar e reconstruir
conhecimento que continua a se transformar. Isso significa provocar novas formas de
pensar e se relacionar com os conhecimentos. Assim, pensar na construção de OAP
já é, em si mesmo, um ato poético que exige pensar nas dimensões em que acontece a
experiência estética e pedagógica. (Fernández & Dias, 2015:9)

Os Objetos de aprendizagem poéticos, como dispositivos sensíveis, provocam encontros e novos agenciamentos entre os sujeitos, os objetos, os espaços,
os processos e resultados das aprendizagens. Abrem-se ao inusitado, possibilitam contágios, contaminações e hibridações, que, por sua vez, podem mudar as
formas de aprender e conhecer (Fernández & Dias, 2015).
Existem poucos objetos de aprendizagem criados para o ensino de artes visuais e aqueles que estão disponíveis na rede ou de outra forma, comumente
não estão abertos à criação poética e à invenção. Muitos até mesmo deixam de
lado a experiência estética. Estruturam-se a partir de um modelo cientificista
que pretende transmitir certo conteúdo e testam a aprendizagem com respostas
previamente programadas, que serão consideradas certas ou erradas. Esse modelo pouco contribui a uma aprendizagem significativa das visualidades porque
omite a importância da imaginação, do diferente, do dissidente, do subjetivo e
do coletivo na construção do conhecimento e do saber visual. A reflexão crítica
e a produção poética não encontram lugar nessas situações (Fernández, s/d).
Através da criação e do uso de OAP, cuja concepção estabelece paralelos
com ações artísticas propositivas e participativas, educadores em artes visuais
passam a “compreender sua prática pedagógica como uma prática criativa e
poética da mesma maneira que o estudante possa pensar seu estudo como um
ato criativo e poético” (Fernández, s/d: s/p).
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Trata-se da apropriação da concepção de Objetos de Aprendizagem (OA), que aparece
no começo do século XXI na literatura associada, por uma parte, ao uso de novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação, geralmente por
pesquisadores do campo das mídias digitais, tecnologia e educação; e por outra,
ao discurso da denominada Economia da Aprendizagem (Learning Economy).
(Fernández & Dias, 2015:2)
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3. Pedagogia como evento

A ideia de pedagogia como acontecimento ou como evento, referenciada em
Dennis Atkinson e também utilizada por Tatiana Fernández, vem contribuir
com a intenção de criar alternativas ao cotidiano escolar, propondo-se, a partir
de uma intencionalidade poética, ações, diálogos e relações disruptivas. Para
Atkinson as situações educativas são espaços políticos e de dissenso, nos quais
pode irromper o novo, o inesperado e até o indesejável. Um evento ou acontecimento é algo que perturba o estabelecido, porque é da ordem do aqui e agora
e, talvez, do ainda não.
Um evento, nessa perspectiva, é considerado como um distúrbio, uma ruptura na forma usual de pensar e atuar. Dessa forma, pode precipitar a aprendizagem, porque requer o estabelecimento de novas relações entre o que é conhecido e o que ainda não é. Um evento nunca ocorre isoladamente. Está sempre
encadeado a outros eventos.
Pensar a aprendizagem como evento ou acontecimento tem relação com uma
concepção de aprendizagem relacional. O conhecimento se produz na relação
entre vários elementos. Dessa forma não pode ser entendido como verdade pré-determinada. Alain Badiou, citado por Dennis Atkinson denomina de ‘procedimento da verdade’ aquilo que é provocado nesses encontros. Ensinar e aprender
não se trata de estabelecer verdades, mas de encontrar verdades produzidas nos
diálogos entre muitos, que, por sua, vez, poderão ser transformadas a partir de
outros diálogos e encontros. A cada evento de aprendizagem se produzirão reprocessamentos de verdades encontradas anteriormente (Atkinson, s/d).
A pedagogia do evento procura dar espaço a procedimentos da verdade na
aprendizagem, isto é, dar espaço ao imprevisível. Este tipo de pedagogia nas artes
visuais não pode se situar no discurso de reprodução social e cultural que procura
ensinar valores e formas estabelecidas, nem pode se situar no discurso crítico que
procura ensinar ferramentas para questionar estes valores e formas, pois enquanto
estes partem da ideia de que o estudante não pode pensar por si mesmo, não haverá
espaço para a produção, ou poiese. Para uma pedagogia do evento é importante
que exista espaço para personalizar o conhecimento construindo novas formas.
(Fernández, 2015:29)

Dennis Atkinson (2008) propõe o que chama de anti-pedagogia, no sentido
de haver uma necessidade de rompimento com a normatização na educação.
Toda norma prevê comportamentos e resultados, não abrindo brechas para o
imprevisto e imprevisível. E a riqueza do que se precipita no evento é justamente aquilo que não foi previamente programado através da norma.
Atuar nos vazamentos do imprevisível que se processa nos acontecimentos

O conceito de evento pedagógico de Atkinson [...] que se estende ao conceito de evento
artístico, se relaciona à experiência estética deweyana na ênfase sobre o corpo em
sua experiência com o mundo, isto é sobre a existência. Para ele, a ideia de existência
implica em um estar (being there) em um lugar particular de tal maneira que a
diferença permita estabelecer relações, estruturas, posições e identidades entre os
seres. (Fernández, 2015:97)

O pensamento de John Dewey é trazido por Fernández, relacionado à ideia
de evento pedagógico e de evento artístico, para apontar sobre que tipo de experiência está sendo referido. Seria a experiência como o ‘estar sendo’, como
algo em processo, em constante produção, que envolve um corpo em ação, que
muda, que está vivo. Não é experiência como algo acabado e memorável, que já
se completou num passado. Também não é o que se passa fora do corpo.
Dewey advoga pela compreensão da arte como uma experiência significativa onde a
emoção, o pensamento e a ação fazem parte da mesma dinâmica. Numa experiência
vital não é possível dividir o prático do intelectual nem do emocional. As emoções
unem as partes da experiência em um todo, o intelectual dá nome ao significado e o
prático indica que o organismo interatua com os eventos e artefatos do seu contexto.
A relação entre o corpo e o mundo na estética somática deweyana se acerca à
preocupação fenomenológica pela experiência do mundo, uma experiência que para
Maurice Merleau-Ponty (1996) é corporificada, intersubjetiva e situada. (Fernández,
2015:42)
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ou eventos envolve situações de risco. Pressupõe lidar com aquilo que surge inesperadamente e que pode até não ter sido desejado, porque implica em
aceitar o que vem do outro. Esses pensamentos não são estranhos ao campo
da produção artística. Toda proposição poética carrega em si algo da ordem do
ainda-não. No campo da educação em arte, portanto, podem-se potencializar
os diálogos a partir de uma perspectiva que considera a dimensão aberta dos
encontros com objetos artísticos e com aquilo que podemos produzir a partir
dos mesmos, no encontro com o outro.
Tanto no campo da educação em arte como no campo da produção artística
se opera com a noção de evento. Em ambos os casos o que importa é a abertura
para o que ainda não foi pensado, na criação de procedimentos de verdade em
relação a contextos do fazer e da produção. Não há formas e práticas universais,
mas relacionadas a contextos, portanto, fraturadas e reconfiguradas. A verdade
estaria ligada, então, a eventos que transformam realidades.
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O corpo assume posição central nessa abordagem, já que a experiência e a
experiência estética situam-se no domínio do corpo e não no do discurso teórico. Trata-se de um “saber corporificado”, que pode se relacionar com diversos
discursos teóricos. (Fernández, 2015). Nesse sentido, parte-se, nessa investigação, para a produção de um OAP ou de um objeto propositor poético (OPP),
pautado pela centralidade do corpo, em transformação e em diálogo aberto, enquanto produzindo, vivendo, e participando de eventos artístico-pedagógicos.
4. Um objeto propositor poético em criação

Está em processo a construção de um Objeto Propositor Poético (OPP) para ser
utilizado em situações de aprendizagem em Artes Visuais ou em outros contextos de aprendizagem, envolvendo o corpo e descobertas a partir do corpo
através da criação de algumas extensões corporais poéticas (Figura 1 e Figura
2). Pretende-se propor o uso de um material que possibilite relações e descobertas sobre o próprio corpo e sobre sua relação com outros corpos, construindo-se
modos de habitar o espaço através dessas relações.
Juntamente aos dispositivos corporais Óculos de realidade especial ou inventada e Luvas de sensação, estão sendo elaborados alguns protocolos de
ações sugeridas, com o seu uso, tomando por referência as atividades de Allan
Kaprow. Nestas, o artista propõe a realização de algumas experiências na relação entre corpos, que movem-se e relacionam-se por meio de algumas ações
delimitadas por um roteiro ou protocolo. Nessas proposições são questionados
os modos de viver e de relacionar-se, as formas de considerar o outro e de comportar-se em relação ao outro, ao meio e a si próprio/a.
Este OPP, além de propor experiências através de sugestões previamente
elaboradas, prevê também a atuação dos utilizadores sobre os próprios objetos e
sobre seu uso, na forma de elaboração de novas propostas de ver e sentir, como
também de protocolos de ações a serem criadas no momento de utilização. O público alvo inicial são jovens e adultos, prevendo-se sua utilização por estudantes
de Educação Básica e de Educação Superior, de diferentes faixas etárias.
Na investigação ligada a este plano de trabalho já foram estudadas e referenciadas em outras publicações algumas produções artísticas em que se opera
com a proposição de experiências para o público, que comumente são designadas de proposições artísticas participativas. Dessa forma fundamenta-se a
criação desse OPP na perspectiva de que os materiais a serem utilizados em situações de aprendizagem possam ser concebidos e experimentados como provocações poéticas, aproximando-se daquilo que é vivenciado no contato com
obras realizadas por artistas visuais.
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Intenciona-se, através da realização desse projeto de investigação, promover a
reflexão sobre processos de educação em artes visuais, intermediados por objetos de aprendizagem poéticos, estimulando a pesquisa e a produção/criação de
materiais pedagógicos para o Ensino de Artes a partir de uma perspectiva pautada na ação poética do/a professor/a. Pretende-se aproximar o evento pedagógico do evento artístico ou vice-versa, na medida em que não necessariamente
seja possível distinguir um evento do outro.
A área de Ensino de Artes, na Educação Básica, no Brasil, carece de materiais didáticos disponíveis para uso em situações de aprendizagem. Em nossa
perspectiva isso torna ainda mais urgente que os educadores e educadoras assumam esse papel. E, de certa forma, essa carência propicia a criação poética
desses materiais, relacionados aos contextos específicos de uso e na perspectiva de produção de ações e proposições poéticas, aproximando aquilo que se
realiza como aula daquilo que se produz como evento artístico.
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Resumo: De uma exposição de escultura e da

Abstract: From an exhibition of sculpture and

vontade de envolver criativamente jovens na
criação ou co-criação de programação nasceram 3 projetos de intervenção no espaço expositivo, 2 deles desenhados a meias pelo serviço
educativo do Museu e os professores e alunos
da licenciatura em dança da Faculdade de
Motricidade Humana, e o outro com os professores e alunos de 2º ciclo da escola de ensino artístico integrado Luis António Verney.
Palavras chave: dança / performance / escultura / co-criação / criatividade.

the willingness to involve the young creatively in
the creation or co-creation of programming, 3
intervention projects were born in the exhibition
space, 2 of them designed by the Museum&#39;s
educational service, the teachers and students of
the dance degree of the Faculty of Human Motricity, and the other with the professors and students
of 2nd cycle of the school of integrated artistic
education Luis Antonio Verney.
Keywords: dance / performance / sculpture / cocreation / creativity.
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No museu, que se assume um lugar onde se desenham projetos à medida, também se dança.
Da junção de 2 coleções privadas tornadas públicas e do gosto de 2 grandes
colecionadores, nasceu uma exposição notável, composta de 30 esculturas, 11
escultores, que nos apresenta a escultura francesa do séc.XIX.
Da vontade de lançar desafios criativos que envolvam jovens na criação
ou co-criação de programação nasceram 3 projetos de intervenção no espaço
expositivo, 2 deles desenhados a meias pelo serviço educativo do Museu e os
professores e alunos da licenciatura em dança da Faculdade de Motricidade
Humana, e o outro com os professores e alunos de 2º ciclo da escola de ensino
artístico integrado Luis António Verney.
No trabalho desenvolvido com a FMH foram convidados os alunos (do 2º ano
— disciplina de Práticas de Expressão e Comunicação 1; e do 3º ano — disciplinas
de Estética e Filosofia da Arte, complementando-se e desenvolvendo-se na de
Oficina de Dança), para interpretarem e se relacionarem com a exposição construindo uma relação coreográfica com as obras e o espaço, passível de ser apresentada ao público. Para isso foi convidada uma artista, curadora e mediadora
com quem os alunos tiveram aulas no museu, complementadas com workshops
de trabalho. Os conceitos da exposição e o desafio foram integrado nos objetivos
curriculares das cadeiras e trabalhados nas aulas, resultando em duas performances que contaram quer como avaliação final das cadeiras quer como evento
de pleno direito na programação do Museu para o seu público: Formas de dizer e
a Pausa e variações.
A par deste trabalho de investigação, exploração e criação artística, levado
a cabo por estes alunos do ensino superior, trabalhámos com iguais motes e
propostas com uma turma de 25 alunos de 6º ano da escola de ensino artístico
integrado António Verney, no âmbito da Fábrica de Projetos, um programa de
desenho de projetos à medida entre as escolas e o museu.
Estes alunos desenvolveram um trabalho de interpretação das obras e criação a partir das mesmas, tanto na exposição, como em workshops no museu,
completando a pesquisa e composição na escola, com o envolvimento e colaboração dos professores de português, dança clássica, criativa e contemporânea e
do nosso serviço educativo.
Acompanharam de perto o trabalho das duas turmas do FMH, tendo mesmo
alguns alunos vindo assistir às apresentações das performances. Nasceu assim a
performance Mãos que fazem pés que dançam, igualmente um trabalho de co-criação, apresentada no espaço da exposição em horário regular de abertura ao público.
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Formas de dizer

No espaço de uma exposição de escultura, em que o corpo humano é o tema
central, na cristalização fixa de uma pose, movimento ou gesto, surgem corpos
outros que se mexem, respiram e dançam. Esculturas vivas que invadem o espaço e dialogam com as obras de artistas como Rodin, Carpeaux, Dalou e Degas.
Projeto realizado por 21 alunos do 2º ano para, no âmbito da disciplina de
Práticas de expressão e comunicação 1, que com os seus professores, interpretaram e se relacionaram com esta exposição. Tiveram parte das suas aulas no
museu, complementadas com workshops dinamizados pelo serviço educativo,
que convidou para isso uma artista, curadora e mediadora. Ao todo foram 2 aulas seguidas de workshop no museu, 1 aula de ensaios na FMH com o apoio e
intervenção do serviço educativo e 1 dia de ensaios no espaço da exposição, no
período temporal de outubro a dezembro, a par de todas as aulas na faculdade,
desta disciplina que foram utilizadas para a finalidade deste projeto, trabalhando-se na mesma as metodologias e conteúdos programados, e sendo a avaliação feita relacionada com o resultado deste, que no final apresentou uma performance, realizada na exposição: assim surge a Formas de dizer.
Nasce de uma vontade de trabalhar novas leituras e vivências de um espaço
museológico, de potenciar o museu como um espaço vivo e de diálogo, à espera
de intervenientes, de conversas, de experiências e de criações.
Surge do diálogo entre a pose e a multiplicidade de possibilidades de movimento, surge do gesto que respira e se transforma, surge do espaço que se ocupa
e habita, da obra de arte que se incorpora e do processo de criação artística a
que estes jovens se entregaram.
Da obra parada e fixa, em mármore, gesso ou bronze nasceram movimentos, sensações, emoções, opiniões e afirmações.
Artistas vários ao longo dos tempos tentaram imprimir movimentos às suas
obras, alguns conseguiram-no e aqui nesta exposição reúnem-se vários exemplos, encontramos entre as obras uma referência clara à dança na obra L’Amour
à la folie, de Carpeaux, dança que é arte em movimento, multiplicidade, sequência, ritmo, repetição, alternância, simultaneidade, disrupção, pose, variações, características e propriedades de que os escultores se apropriaram como
ferramentas de trabalho nas suas matérias.
A figura humana, que é tema constante nesta exposição, quer na sua faceta de
inspiração na mitologia clássica quer nas abordagens da realidade ou intimidade,
apresentada em 5 núcleos: ausência de pose, a figura acocorada, maternidade,
figuras entrelaçadas, a figura de pé, foi inspiração e mote de trabalho para estes
alunos que olharam para dentro de si mesmos à procura da forma e expressão
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Figura 1 ∙ Performance Formas de dizer. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Performance Formas de dizer. Fonte: própria
Figura 3 ∙ Performance Formas de dizer. Fonte: própria
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ideal à semelhança da ideia de Miguel Ângelo de que a escultura já se encontra no
bloco de pedra sobre o qual o escultor vai trabalhar, que está lá à espera de ser descoberta assim os alunos do FMH se lançaram nas suas pesquisas e explorações.
Criaram relações pessoais com as obras, fazendo-as habitar nos seus movimentos, tornando-as vivas, como no mito de Pigmaleão e Galateia em que a
força de uma emoção convenceu os deuses a darem vida a uma escultura, assim
as obras de arte se misturaram com os corpos dos bailarinos numa leitura mais
plena, entre corpos vivos e corpos escultóricos.
Do momento inicial, em que se misturaram com o público como se fossem
meros visitantes, à semelhança da obra que abre a exposição — Danaide de
Rodin, que faz a passagem de escultura não revelada para as poses reveladas,
segue-se um sinal sonoro que acorda os participantes e os lança num crescendo
de explorações até ao último movimento, em que se voltam a desligar e a serem
apenas público.
Desenharam no chão, o espaço imaginado de um plinto onde os seus corpos assumiram o papel de esculturas vivas, cariátides que sustentam o mundo
em toda a sua imaginação e dançaram ao som de músicas que acrescentaram à
exposição, paisagens sonoras para corpos acordados e em sintonia, que se desafiaram, complementaram, interagiram, se fundiram e se articularam conectando-se com o espaço.
Da tensão entre escultura e corpo apresenta-se-nos uma realidade inacabada e em reinvenção efémera que desvanece no tempo mas permanece nas
memórias retendo os momentos em que dança, música e escultura partilharam
o mesmo espaço.
O espaço da exposição encheu-se de público, música e performers. Da surpresa dos visitantes nasceu o encantamento e curiosidade, ao corpo dos bailarinos
juntou-se a massa visual de todos os que nessa tarde assistiriam e fizeram parte
deste acontecimento tornando o museu um espaço único, ocupado de uma vivência diferente e única onde por significantes momentos dança, música e escultura se tornaram uma única obra num mesmo espaço, proporcionando a todos os
que assistiram uma experiência envolvente e uma nova relação com a exposição.
Pausa e variações

Trabalho de co-criação meticuloso e cauteloso que se foi afirmando passo a
passo por 6 alunas do 3ºano da licenciatura em dança da Faculdade de Motricidade Humana que se iniciou no âmbito da disciplina de Estética e Filosofia
da arte e se complementou e desenvolveu na disciplina de Oficina de Dança,
sempre em colaboração com a equipa do serviço educativo do museu.
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Do não inicial ao convite do Museu aos resultados de excelente qualidade técnica e estética foi um caminho calmo e afirmativo, seguro com linhas de confiança que as professoras lançaram e nós fortalecemos. Providas de um grau de maturidade enorme na apropriação das esculturas que transformaram em movimentos, expressões e sons, numa cadência de gestos que fez vibrar o espaço e sintonizar os espectadores sem o recurso à música, só postura, atitude, performance.
De outubro a janeiro, este projeto contou também com aulas e workshops
realizados no museu, dinamizados pela mesma artista, curadora e mediadora
ao serviço do educativo de Formas de dizer, 3 no seu total, de 1 acompanhamento de ensaios nas aulas no FMH pelo educativo e de 3 dias de ensaios no espaço
expositivo para domínio da composição e adaptação ao espaço. Desde a primeira visita pré-inauguração, da primeira visita com a curadora, que o estudo
e foco destas disciplinas se centrou neste projeto. A performance foi incluída
nos elementos de avaliação, para que não fosse encarada como um peso extra
mas sim como uma oportunidade de fazerem o seu trabalho num espaço novo
proporcionado visibilidade ao mesmo.
Da primeira apresentação ao convite, por parte da instituição a que o Museu
pertence, para repor a performance noite de programação específica, foi um percurso desafiante e de grandes conquistas, académicas, profissionais e pessoais.
Como resultado a performance apresentou uma coreografia totalmente desenvolvida pelas alunas, quer na escolha dos movimentos e composições, quer
no desempenho de espaço, intervenção com elementos cénicos — molduras, e
com as obras, quer na escolha e exploração dos figurinos, revelando crescente
autonomia e controlo sobre a autoria.
Estas mulheres estátua, Galateias, percorreram o chão da sala com o corpo
e a pele, em pausas e variações, com figurinos mutantes que se transformam ao
longo dos vários atos da sua atuação, entre a imagem fixa e a imagem movente,
numa intervenção coreográfica que devolveu à exposição o movimento que a
escultura sugere, em inúmeras camadas de experiência e de experimentação.
O espaço da exposição transformou-se numa “zona saturada de coexistências: o fixo, o movente, o corpo, a escultura, o espectador, o bailarino; esta é
uma zona transitória, suspensa entre o escultórico e o cinematográfico.” (RITO,
2017, p.32)
Um resultado de beleza extrema, tocante e desafiante que tocou quem fez,
quem acompanhou e quem assistiu.
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Figura 4 ∙ Performance Pausa e Variações
Fonte: Rui Morais e Castro.
Figura 5 ∙ Performance Pausa e Variações
Fonte: Rui Morais e Castro.
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Figura 6 ∙ Performance Pausa e Variações
Fonte: Rui Morais e Castro.
Figura 7 ∙ Performance Pausa e Variações
Fonte: Rui Morais e Castro.
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Mãos que fazem pés que dançam

Com a escola de ensino artístico integrado Luis António Verney o primeiro contato deu-se em setembro, no Encontro com Professores realizado no nosso Museu, em que desatacámos as atividades da Fábrica de Projetos e o seu intuito de
ir ao encontro dos professores para com eles e com os alunos desenharmos projetos à medida. O professor da disciplina de dança criativa desta escola queria
criar com o educativo um projeto que explorasse a ligação entre a obra de arte e
a dança, no próprio ensino da dança.
Começámos, a par e passo, a desenvolver o projeto que daria origem à performance Mãos que fazem pés que dançam, com 25 alunos do 6ºano de escolaridade.
Das reuniões com o professor seguiram-se visitas à exposição e workshops
pensados em conjunto, que desenvolvemos de forma intensa em janeiro, com
deslocações semanais ao Museu. Trabalhámos com os mesmos referentes aplicados com o FMH — 1 workshop introdutório com a mesma artista, curadora
e mediadora, 3 workshops realizados pelo nosso educativo em conjunto com
os professores de dança criativa, clássica e contemporânea, ensaios no espaço
da exposição, desenvolvimento do projeto nas aulas, com o envolvimento dos
3 professores de dança e a professora de português, e apresentação pública em
horário normal de funcionamento do Museu para que pais e público, pudessem
ver o seu trabalho.
Em português começaram por escrever textos relacionados com uma escultura selecionada por cada aluno, esses textos foram gravados e serviram de som
em torno de uma das obras da exposição — Danaide de Rodin.
Acompanharam de perto o trabalho das duas turmas do FMH, alguns dos
alunos vieram assistir às apresentações das performances, e num dos ensaios
conseguimos estes alunos e as alunas da turma de 3º ano do FMH estivessem
juntos e os mais novos pudessem ver o trabalho dos mais velhos e sentirem
também o seu trabalho valorizado. De igual valor.
Das esculturas, e suas histórias, criaram e inventaram passos de dança, composições de coletivo, pares, trios e solos com que encheram o espaço de movimentos, agitações, inquietudes, interrogações, afirmações, pausas e variações.
Com uma entrega total, séria, responsável e compenetrada, encheram os espaços entre as esculturas com corpos alegres dançantes, com mãos que fazem,
cabeças que sonham e pés que dançam.
Pensamentos sobre os projetos

Quando se procura construir uma aceção de Museu como um espaço vivo,
interveniente nas vidas quotidianas e parceiro dos diferentes públicos e
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Figura 8 ∙ Performance Mãos que fazem pés
que dançam Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Performance Mãos que fazem pés
que dançam Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Performance Mãos que fazem
pés que dançam Fonte: própria.
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comunidades há perguntas que se afirmam com um constante retorno para
um serviço educativo:
O que procura o visitante no museu? O que faz com que nasçam relações
verdadeiras e duradouras com o espaço de um Museu? Como se torna o museu
um espaço de interesse e de construções significativas com os diferentes públicos e comunidades? Como se pode trabalhar em parceria, com e não para?
E estas fazem-nos pensar um serviço educativo à medida, disponível, atento, que se adapta e vai ao encontro das necessidades e interesses de quem o encontra e que sai ao encontro de diferentes coletivos para que em conjunto se
possam construir novos territórios de relações. Um espaço para a co-criação.
Nos dois primeiros exemplos apresentados explorámos os processos de co-criação como forma de ligação às camadas jovens. A faixa etária do final da
adolescência e dos jovens adultos é aquela que mais se desconecta dos museus,
que não os procura nem visita. Para que este fenómeno se possa reverter é necessário que este público veja os espaços museológicos como locais de utilização significativa e de construção e validação de identidades.
No último, também em co-criação, fomos um complemento de educação artística, uma força da educação não formal aliada da formal, numa idade em que vêm
ainda muito ao museu por meio da escola e onde o museu se pode afirmar como
plataforma de criação, espaço de partilhas e de construção de aprendizagens.
Como objetivos tínhamos o envolvimento destes públicos e tornar o Museu
num espaço de partilha, encontro, pesquisa e criação artística.
Trabalhar num espaço expositivo, a partir da obra de arte e em contato com
a mesma permite o desafio da adaptação a situações novas, a exploração de
outros lugares como palco, a utilização de estímulos diversos como o que está
exposto, os dispositivos de exposição, as pessoas no espaço envolvente, os ambientes. Promove o pensamento crítico, a criatividade e a imaginação.
Sendo experiências com faixas etárias muito diferentes aferimos que a nível
pessoal produzem os mesmos tipos de efeitos: valorização com reforço da confiança e autoestima, produção de novos conhecimentos, desenvolvimento do
sentido critico, potenciação da arte como veículo despoletador de conversas,
pensamentos e criações, envolvimento no espaço do museu com confiança e
sentido de pertença.
Todos os projetos se desenharam de forma participativa e colaborativa e foram trabalhados e encarados com a mesma seriedade e exigência, tendo em
todos os casos sido alcançados resultados de elevada qualidade e também de
realização pessoal, emocional e social.
Um outro resultado, colateral aos projetos, foi o fato de as apresentações
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terem trazido novos públicos, famílias amigos que nunca tinham vindo ao museu e que sentiram pela primeira vez o espaço como legitimamente seu.
Em jeito de conclusão ficam algumas das ideias dos alunos sobre estes projetos, sendo estas as vozes mais importantes.

Terceiro ano licenciatura em dança — FMH

“Se me fosse pedido para resumir esta colaboração ou este trabalho em três palavras, estas seriam: gratificante, mais-valia, importante.”
“Posso dizer que sinto que era uma pessoa diferente quando começou
este trabalho, do que sou hoje após a sua realização. Por esse motivo, tenho de
agradecer (…) por nos ter aceite nesta colaboração, por nos permitir que visitássemos diversas vezes a exposição, que nos acompanhasse na produção do
trabalho com visitas e conversas realizadas com as suas representantes e por
nos permitir crescer enquanto profissionais de dança/performance.”
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Sexto ano ensino artístico integrado, Escola Luis António Verney:

“Nunca tinha feito uma atividade tão gira e eu nunca tinha feito dançado fora
da escola mas com a escola.”
“Parecia que a escultura falava comigo.”
“Gostei de ter esta experiência, foi fantástica, também gostei de atuar na
exposição e aprender coisas novas.”
“Passamos muitas horas juntos a trabalhar neste projeto lindo que criamos
com muito trabalho de todas as pessoas, tanto nosso como vosso. Queria agradecer por esta oportunidade que nos deram e por insistirem e não desistirem
deste projeto. As bastantes horas passadas foram muito importantes para o final do projeto que por sinal correu muito bem.”
“Foi uma oportunidade única e a experiência foi incrível.”
“Fizemos um grande espetáculo com as coreografias criadas por nós e também houve muita emoção.”
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Resumo: Projeto desenvolvido com uma tur-

Abstract: Project developed with a 6th grade class

ma do 6º ano, nas disciplinas de Educação
Visual e de Educação Tecnológica. Através
da implementação de práticas de atividade expressiva exploraram-se novos meios e
técnicas de representação e criação visual,
observaram-se obras de arte, estimulou-se a
imaginação e tentou-se motivar e envolver os
alunos nas atividades de sala de aula.
Palavras chave: obra de arte / atividade expressiva / motivação.

in Visual Education and Technological Education. Through expression practices implementation new techniques and means of representation
and visual creation were explored, works of art
were studied, the imagination was stimulated
and attempts were made to motivate and involve
students in classroom activities.
Keywords: work of art / expressive activity /
motivation.
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Não parecem bandos
de pardais
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Introdução

A ação “Não parecem bandos de pardais” foi um projeto pedagógico que resultou de questões colocadas por alguns alunos, relativas aos trabalhos que iriam
fazer — “também vamos fazer pássaros como os outros, no ano passado?”, “um
projeto para fazer coisas?”. A natureza das interrogações remetia para a possibilidade de serem desenvolvidos trabalhos em que haveria a oportunidade de
manusear materiais diferenciados.
Perante a manifestação deste interesse foi importante valorizar a iniciativa pois o grupo/turma apresentava, com frequência, pouco envolvimento nas
atividades letivas e tinha um comportamento muito perturbador, com atitudes
que geravam situações de muita instabilidade na maioria das disciplinas, entre
pares e no espaço exterior.
Em resposta à solicitação foi sugerido a realização de trabalhos que permitissem a realização de uma exposição para assinalar a chegada da Primavera. O
evento visava organizar uma intervenção no espaço escolar que resultaria do contributo individual de cada aluno na produção de uma obra coletiva — uma instalação. A concretização desta ideia foi do agrado da turma e a satisfação gerada
auxiliou a criar expetativas positivas e a motivar os alunos para um maior envolvimento e uma participação ativa nas atividades desenvolvidas em sala de aula.
Apesar da estruturação do projeto ter como propósito a realização de uma
exposição, no átrio principal do estabelecimento de ensino (a área de entrada,
de passagem e de acesso aos diferentes espaços comuns), a valorização pedagógica da atividade recaiu sobre as metodologias implementadas que procuraram
promover dinâmicas catalisadoras de alteração de atitudes, seja individuais
face ao trabalho, ao prazer da descoberta e à superação de dificuldades, seja de
grupo face à cooperação e ao respeito pelo outro.
Deste modo o recurso à obra de arte e, principalmente, a ênfase colocada
nos processos de trabalho e de experienciação de meios, recursos e novas técnicas de expressão e criação plástica revelaram-se fundamentais para suscitar
a curiosidade dos alunos, fomentar uma motivação intrínseca, conferir novos
significados à aprendizagem e para valorizar a entreajuda.
1. Pensar o projeto e Aprendizagens Essenciais
1.1 Sala de aula — Conteúdos/aprendizagens
essenciais/comportamento perturbador

O projeto “Não parecem bandos de pardais” foi desenvolvido com alunos do
6.º ano de escolaridade nas disciplinas de Educação Visual (EV) e de Educação Tecnológica (ET), tendo por base intenções apontadas nas Aprendizagens
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Essenciais de ciclo que preconizam “o alargamento e enriquecimento das experiências visual e plástica dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento
da sensibilidade estética e artística” (Direção-Geral da Educação, Julho de
2018a:1), “[…] proporcionar uma variedade de atividades e experiências, com
uma diversidade de materiais e técnicas” (Direção-Geral da Educação, Julho
2018b:4). Foram ainda consideradas, entre outras, as menções que visam: auxiliar a construir um perfil de alunos cujas competências possibilitem apreciar
e considerar dimensões sociais, culturais e económicas; comunicar ideias; assumir atitudes de investigação e experimentação; planear etapas do trabalho;
adquirir conhecimentos de si próprio, desenvolvendo atitudes de autoestima e
de autoconfiança, mantendo relações positivas com os outros em contextos de
colaboração e interajuda (Direção-Geral da Educação, Julho 2018b:4-5).
A atividade pedagógica foi estruturada a partir da abordagem de aprendizagens que constam nos Domínios: Apropriação e Reflexão, Interpretação e Comunicação, Experimentação e Criação, Processos Tecnológicos, Recursos e Utilizações Tecnológicas. De acordo com o documento orientador Aprendizagens
Essenciais/Articulação com o Perfil dos Aluno entende-se que os diferentes Domínios inter-relacionam competências estéticas e técnicas, envolvem saberes,
conhecimento e domínio de materiais utilizados pelos alunos em diferentes contextos, ações práticas e projetos de trabalho, individuais ou em grupo, podendo
integrar conteúdos de várias disciplinas (Direção-Geral da Educação, 2018a:4).
Assim, na disciplina de EV o projeto envolveu ações direcionadas para objetivos que remetem para a descrição de objetos artísticos, análise crítica de
narrativas visuais, expressão de ideias utilizando diferentes meios, materiais
e suportes, reconhecer o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias, mobilizando as várias etapas do processo artístico (pesquisa, investigação, experimentação e reflexão), desenvolvimento de trabalhos
individuais/projetos de grupo (Direção-Geral da Educação, 2018a:6-9). Na
disciplina de ET as atividades proporcionaram a abordagem de objetivos que
remetem para a aquisição de saberes inerentes às etapas e procedimentos necessários ao desenvolvimento e concretização de um projeto, produção de artefactos, seleção de materiais e apreciação das suas qualidades/propriedades,
identificação de técnicas, recursos e processos de trabalho (Direção-Geral da
Educação, 2018b:7-8).
Devido a questões relacionadas com atitudes e comportamento perturbador e de provocação entre pares, falta de motivação, existência de faltas injustificadas, não apresentação de material essencial, dificuldades de atenção/
concentração e de aprendizagem, pouca autonomia e pouca resiliência face a
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dificuldades, as atividades de caráter prático assumiram um maior destaque
durante o desenvolvimento da ação educativa. Tendo em atenção estes constrangimentos, a aproximação a saberes curriculares, de caráter teórico, foi efetuada com explicitações muito simples e em simultâneo com o desenrolar das
atividades práticas — estabelecendo-se uma relação direta entre uma determinada aprendizagem/saber e a aplicação concreta na tarefa. Tentou-se, deste
modo, precaver estados de desânimo e a dispersão, manter ativo o vínculo afetivo e a dedicação às atividades de sala de aula.
1.2 O projeto — fases de desenvolvimento

O projeto pedagógico foi alicerçado no estudo de noções relativas aos conteúdos Património e Materiais, e foi organizado através da definição de três fases
nucleares, com atividades articuladas nas disciplinas de EV e de ET: (I) estudo
de conteúdos e observação de obras de arte; (II) atividade prática — registo visual e configuração das figuras; (III) exposição e reflexão sobre os resultados
alcançados/obra final.
1.2.1 EV — obra de arte, trabalho individual e projeto coletivo

Numa primeira fase, na disciplina de EV, foi efetuada a abordagem de noções
relativas aos conceitos Património, Obra de Arte, Obra pessoal e/ou coletiva. Este
estudo foi complementado com a pesquisa e a identificação de alguns bens patrimoniais da região que são exemplos significativos da identidade cultural do meio/
concelho, em que a escola se insere, por exemplo: o Castelo, as ruínas Romanas
da Vila Cardílio, as Grutas das Lapas, os parques naturais, os frutos secos, etc.
Tendo por base estas aprendizagens a dinamização do projeto foi despoletada
pela observação de imagens de obras de M. C. Escher e imagens de uma obra/instalação do ceramista e escultor A. Vasconcelos Lapa (elaborada para uma exposição que ocorreu na Fundação Portuguesa das Comunicações, 2013). Nos exemplos
apresentados, que continham figurações de pássaros, foi feita a análise das composições, dos meios utilizados, das formas, de técnicas de representação, das construções com recurso a padrões e à repetição, das relações entre as formas e o espaço.
Após o contacto com estas referências visuais, os alunos envolveram-se em
ações de pesquisa sobre as aves autóctones mais comuns da região/do meio local, fizeram o estudo das mesmas através de desenho de observação e registos
de cor real, tendo por base a visualização de uma imagem. Durante o desenvolvimento destes estudos gráficos, efetuados com lápis de grafite e lápis de cor
(Figura 1), foi feita, pontualmente, menção a questões relativas à observação
e análise dos animais; possíveis soluções e/ou estratégias para representar as
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Figura 1 ∙ Desenho de observação — pardal. Estudo de
cor real com aplicação de lápis de grafite e de lápis de cor.
Trabalho de aluno do 6.º ano, 2019. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Exploração de cor, padrão e/ou composição
na superfície/corpo do pássaro.Desenho a lápis de grafite,
lápis de cor e caneta de feltro. Trabalhos de alunos do 6.º
ano, 2019. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Exploração de cor, padrão e/ou composição
na superfície/corpo do pássaro.Desenho a lápis de grafite,
lápis de cor e caneta de feltro. Trabalhos de alunos do 6.º
ano, 2019. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Trabalho de pares. Alunos cooperam na
modelação das figuras com jornal e fita-cola. Trabalhos de
alunos do 6.º ano, 2019. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Trabalho de pares. Alunos cooperam na
aplicação de gaze gessada no revestimento das figuras.
Trabalhos de alunos do 6.º ano, 2019. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Aluna a revestir um pássaro com gaze gessada.
Trabalho de aluna do 6.º ano. (2019). Fonte: própria.
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Figuras 7 e 8 ∙ Alunos a pintar o pássaro de acordo
com o estudo prévio. Tinta acrílica, guache e cola branca
sobre figura revestida com gaze gessada. Trabalhos
de alunos do 6.º ano. (2019). Fonte: própria
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Figuras 9 e 10 ∙ Exemplos de trabalho final. Tinta acrílica
e guache sobre figura revestida com gaze gessada.
Trabalhos de alunos do 6.º ano. (2019). Fonte: própria

1.2.2 ET — configuração dos volumes/trabalho individual
e coletivo/entreajuda

A configuração dos pássaros em volume foi operacionalizada disciplina de ET,
tendo sido consideradas três etapas de trabalho: modelação das figuras a partir
do estudo de simplificação das formas, aplicação do material de revestimento
nos volumes, pintura de acordo com o projeto elaborado na disciplina de EV.
O principiar das atividades foi antecedido por uma sessão de esclarecimento na qual foram feitas algumas considerações sobre os materiais a utilizar e as
técnicas a aplicar, nomeadamente:
— Técnicas de trabalho com jornal — exploração de características deste
material a nível de resistência e maleabilidade/“plasticidade” (dobrar, torcer,
amachucar);
— Aplicação de gaze gessada — características sob ação da água/plasticidade, procedimentos e cuidados a ter na sua utilização;
— Aplicação de cor — pintura com tintas de guache e/ou tintas acrílicas.
Após esta explanação foi feita a demonstração da técnica de criação de volumes utilizando jornais e fita-cola de papel, para auxiliar a definir e a manter as
formas pretendidas, e posteriormente foi exemplificado o processo de utilização da gaze no revestimento da figura.
Devido às características do grupo/turma, à falta de autonomia e de determinação para ultrapassar dificuldades, e ao facto das técnicas serem desconhecidas dos alunos, nesta fase do projeto foi importante implementar estratégias
de trabalho colaborativo de modo a minimizar situações de insucesso que pudessem gerar alguma instabilidade e afetar o entusiasmo que os alunos apresentavam. A entreajuda (Figura 4 e Figura 5) foi uma mais-valia: observou-se
que os alunos se esforçavam para não abandonar o trabalho e as situações de
desafio e de provocação entre pares diminuíram consideravelmente. O êxito alcançado na concretização das tarefas manteve a maioria dos alunos motivada e
ansiosa para dar continuidade às diferentes etapas do projeto — o que permitiria a experimentação de um novo recurso e/ou técnica expressiva.
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formas observadas; identificação de características específicas dos pássaros em
estudo; proporções e relação entre as partes e o todo.
Depois da realização destes desenhos foram elaborados estudos de simplificação da forma e foi proposto aos alunos que imaginassem um novo revestimento para os animais. A superfície da forma tornava-se num espaço livre de
invenção, no qual se afastariam das referências reais e poderiam explorar novas
cores, composições e/ou padrões (Figura 2 e Figura 3).
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Constatou-se ainda que alguns alunos interiorizaram com muita facilidade
os diferentes procedimentos, tendo sido autónomos na aplicação das técnicas
(Figura 6), mostrando-se mais auto-confiantes e ajudando vários colegas em
diversas etapas do projeto, tomando a iniciativa para colaborar em diferentes
grupos de trabalho.
Depois da fase dedicada à modelação e ao revestimento das figuras, com
gaze gessada, foi efetuada a pintura de acordo com os estudos desenvolvidos
previamente (Figura 7 e Figura 8). Neste segmento do projeto observou-se que a
maioria dos alunos apresentava um entusiasmo acrescido — por um lado puderam continuar a experienciar e a manusear diferentes materiais/recursos e, por
outro lado, a aplicação de cor aproximava-os do objeto real que haviam idealizado. Aquando da conclusão da tarefa os alunos mostravam-se orgulhosos do
seu trabalho final (Figura 9 e Figura 10), por terem conseguido materializar,
com sucesso, uma ideia registada numa folha de papel e pelos elogios recebidos
da comunidade escolar.
Conclusão

O projeto de comemoração da chegada da Primavera foi delineado a partir de
ideias expressas por alguns alunos e teve como intuito tentar apelar a uma participação mais ativa e positiva nas atividades letivas. O grupo/turma integra um
número considerável de alunos que apresentam muitas dificuldades de aprendizagem, dificuldades de atenção/concentração e atitudes (de interação entre
pares) desajustadas ao espaço de sala de aula. O seu modo de estar desencadeia
muita instabilidade e repercute-se na qualidade das suas aprendizagens.
Tendo por base as fragilidades da turma, e a vontade manifestada em “fazer coisas novas”, a estruturação da ação pedagógica atendeu aos interesses dos
alunos e foi direcionada para a implementação de atividades de cariz essencialmente prático, norteadas por dinâmicas vinculadas à criação plástica — O pensar na obra/a ideia, a razão que motiva a sua génese, o lugar a que se destina,
a pesquisa de materiais, a experimentação, o processo de desenvolvimento e
materialização da mesma, a reflexão sobre o resultado final.
Procurou-se, desta forma, implementar uma estratégia com utilização/
exploração de materiais interessantes e tarefas novas, diferenciadas e estimulantes cuja natureza aumentasse a probabilidade dos alunos se manterem
motivados para que, assim, a aprendizagem cumprisse uma “função positiva”
(Veríssimo, 2013:85-8).
A. Quadros Ferreira (Ferreira, 2007:74-5) e Arnheim (2010:58) apontam
que as dinâmicas didáticas organizadas em sala de aula condicionam o envol-
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vimento do aluno, sendo essencial efetuar abordagens que valorizem os seus
interesses e promovam novas experiências, considerando diferentes modos de
aprender, pensar, ver e fazer. Através destas práticas poder-se-á cativar o aluno
e suscitar a sua curiosidade, minorando situações de falta de motivação e pouca
participação e, deste modo, dar mais significado às ações e aprendizagens efetuadas em sala de aula.
Também Rogers (C. Rogers, apud Sousa, 2003:143) refere que a mudança
significativa do comportamento resulta de um trabalho individual de descoberta e de algo percecionado pelo próprio indivíduo. Sobre motivação e aprendizagem é, ainda, importante atender aos enunciados de A. Damásio que estabelecem uma conectividade entre cognição e afetividade, considerando-as uma
mesma unidade funcional (Damásio, apud Ribeiro, 2011:1).
Assim, pelo envolvimento dos alunos no projeto educativo e pelos resultados alcançados, constatou-se que o incremento de propostas pedagógicas desafiadoras ligadas ao pensamento e à atividade criativa revelou-se propício à alteração de atitudes. O contacto com o desconhecido, com espaço para a exploração e experimentação, a descoberta e a concretização de ideias ligadas aos seus
interesses propiciaram situações de ensino-aprendizagem que conduziram a
posturas de superação individual, de relações positivas com a atividade letiva
e a concretização bem-sucedida da tarefa resultou no aumento da autoestima.
Apesar dos resultados positivos é de anotar que também ocorreram períodos
em que alguns discentes apresentaram alguma desmotivação devido ao facto da
obtenção do objeto final não ser imediata, tendo sido necessário dar um apoio
mais individualizado para que a transição entre procedimentos fosse mais célere. De algum modo os alunos parecem requerer atividades de resultado/resposta
instantânea que lhes são proporcionadas pelos novos meios e soluções tecnológicas — um desafio que se coloca na estruturação de novos projetos pedagógicos.
Depois da fase dedicada à modelação e ao revestimento das figuras, com
gaze gessada, foi efetuada a pintura de acordo com os estudos desenvolvidos
previamente (Figura 7 e Figura 8). Neste segmento do projeto observou-se que a
maioria dos alunos apresentava um entusiasmo acrescido — por um lado puderam continuar a experienciar e a manusear diferentes materiais/recursos e, por
outro lado, a aplicação de cor aproximava-os do objeto real que haviam idealizado. Aquando da conclusão da tarefa os alunos mostravam-se orgulhosos do
seu trabalho final (Figura 9 e Figura 10), por terem conseguido materializar,
com sucesso, uma ideia registada numa folha de papel e pelos elogios recebidos
da comunidade escolar.
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Resumo: Abordar o retrato, como unidade

Abstract: To approach the portrait, as a unit of

de trabalho, já faz parte das abordagens em
todos os ciclos de ensino, mas desenvolver
em turmas do 7º ano de escolaridade (12 e 13
anos, em que por detrás da unidade domina o
lema "eu sou capaz", numa primeira fase foi
preparar o aluno para a representação do rosto, passando pelo conhecimento da proporção
do mesmo, para posteriormente representar o
retrato de forma realista.
Palavras chave: “sfumato” / motivação / domínio / representação realista.

work, is is already part of the approaches in all
the cycles of education, but to develop in classes
of the 7th year of schooling (12 to 13 years old) in
which behind the unit dominates the motto “I
am capable”, in a first stage was to prepare the
student for the representation of the face, passing
through the knowledge of the proportion of the
same, to later represent the portrait realistically.
Keywords: “sfumato” / motivation / mastery /
realistic representation.
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Introdução

Repensar o ensino, repensar nas abordagens das aprendizagens que melhor
seduzirão os alunos nesta primeira metade do século XXI, saberes que levem
os jovens a participarem ativamente numa sala de aula de forma crítica e autónoma, e a aplicar estes modos operandos, no futuro, é também considerar a
utilização a interação de recursos.
Na atividade deparamos com novos paradigmas, sem o conhecimento do
passado não entendemos o presente e como tal não nos reconhecemos enquanto
identidade, enquanto indivíduo, de pertença a uma família, de um povo, a mesmo de um país. A identidade cultural, onde reside? Com a massificação das redes
sociais estarão os povos a perder a sua identidade? Com os fake news caminhamos para desinformação, consequentemente para a ignorância? O imediatismo,
o bombardeamento em cascata de notícias, de imagens, de séries na TV que duram anos, o banho de tudo e de nada, que nos criam uma satisfação inócuo, de
um consumo emocional do momento, são momentos vazios, de congelamento,
de estagnação, uma vez que não tempo de assimilação e reflexão que se ouviu ou
se viu. Nesta fragmentação e velocidade é indispensável existir e pensar no “tempo”, para ouvir, escutar, olhar, ver e sentir o conhecimento e analisá-lo.
Recuperam-se ideias e trazer aos dias de hoje ideias como a igualdade de
género, assunto este que já remonta ao final do século XIX, com as ondas feministas, este assunto já terá gerado controvérsia no Iluminismo e os seus movimentos culturais e filosóficos, “os salões que se multiplicaram e integraram as
mulheres no discurso racionalista; ...” (Rafart,1979:82) “...muitos destes salões
foram presididos por mulheres...”, (Rafart,1979:60) como Madame de Tencin
(1726-1749) e de Madame Geoffrin (1749-1777). Há quase dois séculos que se
debatem casos da desigualdade social, focam-se essencialmente no direitos, no
entanto omitem-se os de deveres e sobretudo a ética moral.
1. º Fase — Apresentação da Unidade Didática — “O retrato”

Igualdade de género, tema abordado nesta unidade de trabalho e como reforço
aos conteúdos da história que vem na continuidade dos conteúdos trabalhados
na disciplina Cidadania e Desenvolvimento, foi neste contexto, de contribuir
para conhecimento de figuras femininas que se destacaram na História recente de Portugal e ligar ao tão aclamado tema de igualdade de género, que se
incorporou o subtema polémico e atual na unidade didática “o retrato”, planificada na disciplina.
O retrato — é uma das unidades de didáticas, que contribuí para o autoconhecimento do aluno e para o conhecimento do outro, dado que o rosto é a

2.º Fase — Desenho do olho, da boca, do nariz através
da visualização de tutoriais no youtube

Através da visualização de pequenos tutoriais (youtube) de como desenhar um
olho realista, pesquisa esta feita em aula e com os alunos. Seguidamente os
alunos desafiados, iniciam a construção das suas imagens, foram desafiados a
executar, foram feitas paragens durante o processo, onde era dada as devidas
explicações perante as dificuldades que iam surgindo, de como sentir o toque
do lápis no suporte, este teria que ser suave, exigiria concentração, posteriormente passou a fase de explicação de como esbater a mancha, para a criação
do sfumato, para tal usaram cotonetes os lenços de papel enrolados na ponta
do lápis, o primeiro trabalho que foi o olho levou uma aula para a sua realização. Perante o entusiasmo dos alunos e dos resultados, alargou-se a experiência
para o desenho da boca e do nariz. (ver Figura 1 e Figura 2)
Cruzar um olhar, esboçar um sorriso, franzir o nariz, comunicar um sentimento. O rosto com as suas dezenas de músculos, falam por nós. O rosto, a identidade,
conhecê-lo é conhecermo-nos, é olhar ao espelho, é um mergulhar mais profundo, atento, perscrutando a alma. Convocou-se o olhar a entrar numa introspecção, a olhar para outro olhar, a ver uma boca que parecia comunicar, o nariz e suas
suas variações na forma. Transcreve-se alguns dos comentários dos alunos nesta
fase onde é evidente a expressão de satisfação dos resultados obtidos: “Parece
que brilha...”, “Nem parece que fui eu que fiz...”, “Posso fotografar para mostrar a
minha mãe, ela não vai acreditar que fui eu que fiz ...” , estas foram as frases mais
ouvidos no final desta 2.º Fase.No final desta fase achou-se por bem, pegar numa
experiência anterior, com uma turma do 10.º ano de escolaridade e da área da
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parte do corpo que melhor expressa o que “vai na alma”, daí a importância de
o trabalhar.
Criar unidades didáticas que permitam ao aluno parar e interiorizar o seu
processo de crescimento, vivenciar a sua aprendizagem de forma prazerosa,
descobrir e descobrir-se, é o ambicionado enquanto mediadora de saberes, fazer parte deste caminho da descoberta da identidade é de extrema importância
enquanto docente.
Ao apresentar retratos e autorretratos, de conceituados pintores ao longo da
história foi também uma oportunidade proporcionada a estes alunos. Foi nesta
apresentação que ao mostrar um retrato hiperrealista, executado por de uma
menina de 16 anos, Shania McDonagh, que perante a incredulidade dos alunos,
foi lançado o desafio. Eles também seriam capazes de o fazer. Assim a unidade
passou de três para a quatro fases.
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Figura 1 ∙ Desenho da aluna L. R. (7.º
ano de escolaridade)
Figura 2 ∙ Desenho da aluna L. R. (7.º
ano de escolaridade)

3.º Fase — Desenho do rosto em perspetiva frontal e perspetiva lateral

Para a preparação da representação do retrato, houve a necessidade de o conhecer as proporções entre as partes, para tal projectou-se uma imagem de um
rosto frontal com as medidas de distância entre as partes do rosto, foram ainda
desafiados a criarem uma personagem, uma vez que esta imagem estava apenas em linha. (ver figura 5, lado esquerdo).
Para o rosto de perfil, sugeriu-se que traçassem uma malha quadriculada e
sobre a mesma desenhassem a rosto em perfil, a dificuldade mais sentida foi
fazer o olho de lado, como se pode observar na Figura 5.
Nesta fase da unidade de trabalho, os alunos aplicaram conhecimentos adquiridos anteriormente, como o vocabulário da linha de contorno, configuração, e a riqueza da textura visual e ainda o alto contraste do claro/escuro.
4.º Fase — Desenho dos retratos

Seguindo uma abordagem didática de apropriação, de criação e reflexão, nesta
4.ª fase do processo os alunos foram confrontados em representar um retrato
realista, de uma personagem feminina que se destacou na nossa história recente, figuras estas que já haviam sido apresentadas na aula de Cidadania e Desenvolvimento, a escolha teve a haver com a empatia que tiveram com a imagem,
depois de a analisarem teriam que copiar os traços com recurso a mesa de luz e
as janelas da sala de aula, como podemos ver na figura 6.
Os conteúdos que foram despertados ao longo do processo foram: a proporção, os contornos, a configuração da linha e o seu enchimento, o alto contraste,
as diferentes opacidades, a iluminação na criação do volume, o preenchimento
da forma através da trama da linha.
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artes visuais a representar o autorretrato, após uma sessão de fotografia em aula,
o senão era que a sfumato era feito sem recurso a outras materiais, como o esfuminho, teriam que dominar da intensidade da mancha, o como sabemos requer
uma maior capacidade de concentração e paciência.
A figura 3, mostra o empenho, a motivação e o resultado de um processo
bem sucedido de uma aluna do 10º ano no domino a mancha. O autoretrato
apela a introspeção, perante a satisfação do resultado, e nesta satisfação passou
a se uma lembrança para a avó. A figura 4, recorda as diferentes soluções que os
alunos da turma encontraram para dominar a mancha, aqui a linha é trabalhada para expressar diferentes intensidades lumínicas, perante estas memórias e
estes bons resultados que se decidiu possibilitar estas experiências com estas
turmas, do 7º ano de escolaridade.
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Figura 3 ∙ Autoretrato da aluna M. (10.º ano de
escolaridade)
Figura 4 ∙ Autoretrato da aluna M. M. (10.º ano de
escolaridade)
Figura 5 ∙ Desenho do rosto de frontal e de perfil
da aluna L. R. (7.º ano de escolaridade)
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Figura 6 ∙ Alunos a utilizarem as janelas como
mesa de luz. (7.º ano de escolaridade)
Figura 7 ∙ Trabalhos executados pelos alunos nas
últimas três fases (7.º ano de escolaridade)

184
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 8 ∙ Retrato da Natália Correia, desenhado
por um aluno do 7.º ano de escolaridade
Figura 9 ∙ Retrato de Maria Vieira da Silva,
desenhado por do 7.º ano de escolaridade, todo o
desenho a aluna utilizou a técnica do sfumato.
Figura 10 ∙ Retrato de Maria Vieira da Silva,
desenhado por do 7.º ano de escolaridade, todo o
desenho a aluna utilizou a técnica do sfumato.

Lo que que hace falta son oportunidades secuenciales de trabajar en problemas con
un material, tiempo para familiarizarse con él y tiempo para aprender a abordar los
problemas planteados por el material para poder llegar a dominarlo.(Eisner,2011:126)

O grande desafio em toda esta unidade de trabalho não foi apenas incitar
os alunos a ir mais além, a mobilizarem os seus conhecimentos, a aplicá-los e
a dominá-los, foi também o desafio enquanto mediadora de aprendizagens, de
manter um espírito aberto e reflexivo e ainda através da observação da dinâmica das aulas, utilizar todas as aberturas dadas pelos alunos para elevar o patamar das aprendizagens.
Ao identificar problemas, estes foram solucionados com a reordenação de
tarefas diferenciadas, exemplo disto foi quando alguns alunos não conseguiram dominar a mancha em grandes superfícies, foi sugerido o uso do lenço de
papel, uma vez que este poderia abranger grandes áreas, em vez do cotonete
que é um material mais indicado para pequenas superfícies. Outra solução sugerida foi em manter o rosto em sfumato e os cabelos bem como as vestes em
mancha, deste modo o preenchimento da forma foi feito através da trama da
linha, criando uma textura visual, o efeito plástico foi a sensação de ondulação,
principalmente nos cabelos, ver Figura 8.
Na Figura 9 a aluna em causa trabalhou todo o desenho utilizando a técnica
do sufmato, dominando ainda o alto contraste do claro-escuro, as sombras projetadas no rosto e nas vestes.
Na figura 10, a aluna também trabalhou todo o desenho utilizando a técnica
do sufmato, mas o resultado tem uma plasticidade diferente da aluna anterior.
De notar que os trabalhos resultantes nesta unidade de trabalho foram diferenciam-se uns dos outros em termos plásticos. (Figura 7)
A título conclusivo desta última fase da unidade foi interessante verificar a
aplicação das técnicas adquiridas nas fases anteriores, desde o sfumato, ao claro
escura, ao alto contraste, este último domínio foi o que mais desafios despertou
nos alunos, trabalhar com lápis 7B, perder o medo de escurecer “sem estragar”,
de carregar no lápis e manter a intensidade da mão sobre o papel, ao mesmo
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Esta unidade de trabalho pensada para três fases, acabou devido ao entusiasmo dos alunos a comportar uma 4.ª fase, em que eles quiseram explorar e
experimentar a mancha, ver Figura 7.
Foi ainda importante, neste processo de aprendizagem, de aquisição de
competências, que os que os alunos debruçassem e dominassem não só as técnicas como o material, uma vez que trabalharam apenas com lápis de grafite de
diferentes durezas, durante todas as fases da unidade didática.

186
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

tempo que noutras zona da folha a força solicitada era menor, chegando a subtileza, para que o resultado da mancha fosse o mais clara possível, esta teria que se
desvanecer. Vezes sem conta, os alunos foram incitados a escurecer mais um pouco, e mais uma vez, para alcançar o pretendido teve-se que fasear as solicitações.
A visualização de trabalhos já terminados com sucesso, serviram como referência para os alunos que se sentiam incapazes ou com medo de se desafiarem, estas visualizações foram também feita entre turmas, de referir ainda que
esta estratégia resultou com sucesso, aumentando, em maior número o nível de
qualidade dos trabalhos.
Perante os resultados obtidos e para aluno do 7.º ano de escolaridade, que
apresentavam um fraco domínio da mancha, salvo algumas exceções, os resultados foram bastante positivos, tendo a escola solicitado alguns dos trabalhos
para ficarem permanentemente expostos no espaço escolar, o que agradou aos
alunos em causa, que orgulhosamente se disponibilizaram em oferecer.
Conclusão

Numa época conturbada em que verificamos, uma regressão de valores, onde
a informação é desinformada, onde consumir tudo sem filtrar, sem analisar e
sem refletir. Hoje reflete-se menos, vive-se em função das imagens, de ideias
que são diariamente vendidas com apenas um clique. Cabe aos professores o
papel de proporcionar experiências didáticas enriquecedoras e significativas,
possibilitando aos alunos uma viagem temporal entre o passado e o presente,
interligando temas atuais e desenvolvimento das técnicas formais.
É importante ainda não repartir todo o tempo escolar entre as disciplinas, deixar
espaços que favoreçam as etapas do projeto, as encruzilhadas interdisciplinares ou as
atividades de integração. (Perrenoud, 2015)

Para tal é necessário que o professor tenha uma atitude reflexiva, aberta,
atenta as observações dos alunos as dinâmicas das aulas, saber quando há necessidade de reformular as tarefas, de redirecionar situações problema, em
suma, ser um inovador, ser um constante aprendiz, com os alunos, consigo
mesmo e sobretudo estar atento as mudanças da nossa sociedade.
Outro grande problema que o professor se depara e se irá deparar com uma
frequência cada vez maior é com a falta de ética, quer por parte dos alunos quer
por parte dos encarregados de educação, os valores morais. Os princípios para se
viver numa harmonia social parecem estar sem rumo, destorcidos, em que tudo é
permitido. É também estas mudança de paradigmas sociais que o professor deve
estar atendo, e trabalha-los em sala de aula, seja qual for a disciplina que leciona.
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Resumo: Esta comunicação pretende con-

Abstract: This paper intends to confront aesthetic

frontar a educação estética, enquanto conceito difuso e integrado no ensino artístico, com
o ensino mais específico da estética, enquanto
área pedagógica autónoma. Esta problemática impulsiona o necessário mapeamento da
formação superior nesta área, que é objeto da
nossa investigação, e a qual pretende conhecer a realidade fenomenológica das disciplinas de estética, e afins, em Portugal.
Palavras chave: Estética / Ensino Superior /
Portugal.

education, as an imprecise concept joined in artistic education, with the more specific teaching
of aesthetics as an autonomous pedagogical field.
This question motivates the necessary mapping of
higher education in this area, which is the subject
of our research, and which seeks to recognize the
phenomenological reality of aesthetic courses in
Portugal.
Keywords: Aesthetics / Graduate Education /
Portugal.

1. Primeira parte: Da educação estética e da educação artística

Comecemos por elencar a “dimensão estética”, noção que aqui comparece enquanto adjetivação tanto da prática criadora como da fruição, e indissociável do
contexto da educação artística. Chamamos também, porque diretamente associado, o conceito de “experiência estética”, enquanto práxis, no sentido de uma
aesthesis reflexiva, convocando assim a sensibilidade. Mas estará a dimensão
estética ancorada apenas no sensível? A ponte entre aqueles conceitos faz-se,
evidentemente, com Marcuse (1977) quem, numa clara inspiração nas teorias
freudianas, e posicionando-se criticamente perante as teorias marxistas, defendeu o uso do termo “estética” no seu sentido original e mais primordial, legitimando esta dimensão como “…associação íntima entre prazer, sensualidade,
beleza, verdade, arte e liberdade” (Marcuse,1999:156)
Interessa aqui, pois, descobrir por onde “anda” esta dimensão estética, quer
no ensino básico quer no secundário, na sua condição de dimensão integrada,
ou se quisermos, “diluída” nas disciplinas do foro artístico. Traçando uma muito breve panorâmica, partimos do currículo educativo nacional, atualmente em
vigor em Portugal (Direcção-Geral da Educação, 2018), para delimitar o lugar
da educação artística, e nele, consequentemente, o lugar da estética. Assim,
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A educação estética assume contornos diversos na verticalidade do sistema de
ensino: do básico ao superior, assim como na horizontalidade do saber: de um
ensino mais generalista ao mais especializado. Como podemos, então, conceber a educação estética enquanto área de investigação e ação pedagógica? Conexa com esta, coloca-se mais uma questão: que relação tem a educação estética com a educação artística? Pode parecer à primeira vista uma relação óbvia e
pacífica, mas, se aprofundarmos tanto factos como conceitos, verificamos que
não. Em suma, retomamos aqui a nossa preocupação de base, exposta por nós
em artigos recentes: O que é educar, a fim de contas, sob a égide da “educação
estética”? É educar segundo princípios e valores estéticos predeterminados?
Ou é ter em conta, sobretudo, uma dimensão estética? (Valente, 2019).
Para tentar responder àquelas questões, esta comunicação divide-se em
duas partes: a primeira condensa as problemáticas da educação estética em
Portugal, para traçar um ponto de situação; na segunda parte é apresentado o
estudo de caso, que temos vindo a aplicar, em particular, ao ensino da estética no contexto da formação superior de modo a, num futuro próximo, efetivar
uma triangulação analítica que permita (re)colocar a arte, a estética e o ensino
num patamar dialogante.
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Introdução: Dos pressupostos teóricos e metodológicos

190
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

no primeiro ciclo do ensino básico, a educação artística é considerada um dos
núcleos de aprendizagem essencial, entre outros. Já no segundo e terceiro ciclos encontramos o desdobramento da educação artística em Educação Visual
e Educação Musical. Por sua vez, no ensino secundário, ela surge integrada nos
cursos de artes visuais, uma das grandes áreas em que se divide o currículo nacional. A dimensão estética supõe-se diluída pelos conteúdos destes cursos, em
disciplinas tais como o desenho ou a história da cultura e das artes. Por outro
lado, ainda no ensino secundário, notamos que a disciplina de filosofia contempla a estética, mas, na verdade, é apenas uma opção do docente: pode ser, simplesmente, não abordada.
Feita esta breve revisão, cabe questionar quais as premissas e conhecimentos estéticos que os docentes utilizam, quando desenvolvem uma situação de
ensino-aprendizagem na área artística. Que formação possuem, no campo conceptual da estética? Em suma, como se processa a passagem de um ensino formal da estética (superior) para uma educação estética informal e integrada (ensino básico e secundário)? Esta questão, embora de difícil resposta, interessa-nos sobremaneira. Podemos perscrutar este problema, a montante, na formação dos docentes, já que a ligação entre arte e estética é adquirida quer na licenciatura, quer na subsequente formação pedagógica e didática. Interessa, pois,
refletir acerca da formação que se cruza com as ciências de educação, nicho
teórico do qual emanam os debates, no âmbito da pedagogia das “expressões”.
A produção de saber pedagógico em Portugal, no campo da educação artística, é fundada em diversos paradigmas teóricos. Assim, os estudos abordam o
fenómeno artístico, na generalidade, enquanto lugar da liberdade expressiva,
recorrendo a filósofos, historiadores, sociólogos, psicólogos, e incluindo problemáticas mais recentes como as ligadas à cultura visual, estudos culturais
ou teorias da imagem, entre outras. Neste universo investigativo, e a título de
exemplo, discutem-se conceitos tais como o gosto, a sensibilidade, a perceção,
a imaginação e a criatividade. Curiosamente, o termo “estética” apenas vai surgindo, de quando em quando, utilizado como adjetivo por vezes vago, e quase
nunca sendo diretamente discutido.
Atestamos esta tendência na prospeção a algumas revistas nacionais da especialidade. Destacamos, entre outras: a Revista Portuguesa de Educação Artística, editada desde 2011; a Revista Matéria-Prima, que publica artigos na área da
educação artística desde 2012; e, mais recente, a revista online Convergências
— Revista de Investigação e Ensino das Artes. Por sua vez, e ligados às revistas citadas, um considerável número de encontros, colóquios e congressos têm vindo
a ser promovidos no que vai de século. Salientamos a Conferência Mundial sobre

2. Segunda parte: Da Estética no ensino superior

A nossa investigação de pós-doutoramento, que tem por objetivo mapear o lugar da estética na formação superior, a nível nacional, revelou à partida uma
quase-ausência de reflexão no país acerca do nosso objeto de estudo. Porém, é
de conhecimento geral que, no ensino superior português, a estética “subsiste”
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Educação Artística, que teve lugar em Lisboa, sob os auspícios da UNESCO, no
ano de 2006. Na esteira deste evento, foi realizada no ano seguinte a Conferência Nacional de Educação Artística, que decorreu no Porto. Na sequência destas
iniciativas de grande escala, e com os pressupostos acima debatidos, é de referir a recente criação e implementação do Programa de Educação Estética e Artística em contexto escolar (PEEA). Este programa pretende atuar nos diversos domínios e linguagens artísticas e apresenta tópicos que importa associar ao que
procuramos: a referência a uma educação estética. Contudo, verificamos que a
palavra “estética” aparece apenas uma vez, no corpo do texto deste programa.
Ainda neste contexto, alguns investigadores têm vindo a estudar a evolução histórica do ensino artístico em Portugal, nos quais encontramos também
a adjetivação estética. Lembremos, entre outros, os trabalhos de João Pedro
Fróis (2005), Teresa Torres de Eça (2008), Catarina Martins e Helena Cabeleira (2018). Desta última destacamos a sua conceção e sistematização crítica da
educação artística “…como um campo — com os seus especialistas, instituições,
políticas e especificidades” (Cabeleira, 2018: 238) cobrindo o fenómeno, historicamente, dos anos 70 do século passado até hoje.
Posto isto, efetuámos uma revisão sincrética das publicações e dos eventos
mencionados e, tendo auscultado a presença do termo “estética” nós mesmos,
podemos inferir que o uso do mesmo assenta, na grande maioria, numa ideia
difusa de pragmatismo estético, provindo do contexto norte-americano, onde
se destacam as influências de John Dewey, Michael Parsons e Maxine Greene,
entre outros. A experiência estética deweiniana recai na conceção de um ensino artístico que integraria a vida quotidiana, e que brotaria naturalmente da
relação do sujeito com o meio envolvente. Sob a perspetiva da psicologia cognitivista, M. Parsons coloca em primeiro lugar a interpretação do espectador,
dando importância à narrativa individual, aberta e divergente. Menos referida,
Maxine Greene, alinha-se conceptualmente com Parsons e aborda diretamente
a necessidade de uma “educação estética”. A autora defende a formação dos
docentes no âmbito específico da estética, enquanto filosofia da arte.
É, pois, neste âmbito concreto, da formação superior e da necessidade da
estética como área explícita e autónoma, que passamos à segunda parte.
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hoje enquanto disciplina autónoma, apesar da sua evidente redução nos planos
de estudo, em número de horas e de disciplinas, ao longo das últimas décadas,
por razões várias.
Quando autónoma, a disciplina de estética continua fiel à base filosófica
que lhe está na origem e está presente em licenciaturas tais como as de filosofia, artes plásticas, design, literatura, teatro, cinema, e música, entre outras.
Enquanto disciplina introdutória, nos cursos de pendor artístico, a estética fornece a base histórica e os conceitos estéticos, assumindo por vezes a via da especialização, de acordo com o curso onde é lecionada, tornando-se assim uma
estética do cinema, visual, literária, musical, etc. Em particular, notamos nas
licenciaturas de filosofia uma fraca presença da estética, senão nula, enquanto
disciplina independente e obrigatória, aparecendo sobretudo como disciplina
optativa. Esta situação também se verifica nos programas de filosofia do ensino
secundário, que deixam, de facto, pouco espaço de desenvolvimento para os
conceitos estéticos, como referia Castel-Branco (1999), por terem também um
estatuto opcional, e que conservam até hoje.
Inserida que está no grupo de disciplinas humanísticas, a estética padece
também do que alguns apelidam de “crise” das humanidades, sendo verificável o seu desaparecimento em algumas licenciaturas, onde outrora era lecionada. As escolas e faculdades de Belas Artes, como a de Lisboa, têm debatido
esta problemática. Uma plausível explicação para esta situação é dada por João
Paulo Queiroz, quando refere que “… a ênfase no ensino profissional e tecnológico tem vindo a ganhar terreno numa lógica de empregabilidade ligada às
ciências quantificáveis em detrimento das humanidades” (Queiroz, 2018:20).
Por sua vez, Margarida Calado, responsável cessante pelo Mestrado em Ensino, naquela instituição, salienta que “… a formação humanística é fundamental
para aqueles que pretendem ser artistas, como para aqueles que pretendem ser
professores” (Calado, 2017:20). Porém, não se trata de uma situação exclusiva
do ensino superior, pois estende-se ao básico e secundário, na opinião de Cristina A. Tavares: “Nos últimos tempos temos assistido a uma subalternização das
disciplinas das áreas das Humanidades e das Artes dos currículos obrigatórios”
(Tavares, 2017:117).
A formação superior dos docentes das artes visuais passa necessariamente, no entender de muitos e em boa-hora, por uma sólida componente teórica:
“Aqueles que se preparam para o ensino terão, de uma outra forma, de possuir
todos esses conhecimentos: desenho, geometria, história da arte e estética, são
quatro pilares fundamentais para a formação de professores” (Calado, 2017:21).
De entre estas grandes áreas, apuramos que a estética ocupa um lugar funda-
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mental, enquanto pilar estruturante do indíviduo: “Os contributos da estética
permitem um aprofundamento da reflexão acerca do posicionamento do “eu”
no mundo […] abordando as questões essenciais da experiência estética, assim
como da compreensão do fenómeno artístico” (Tavares, 2017:121).
Por estas razões, e com o objetivo de compreender em que estado se encontra hoje esta área do saber, em Portugal, o nosso trabalho incidiu, numa primeira fase, na recolha e tratamento de dados disponíveis acerca dos programas
de estética, ou de disciplinas afins, no todo nacional. Para tal, delimitamos o
campo de estudo às licenciaturas e mestrados em vigor no ano letivo 2017-18,
quer do ensino politécnico quer universitário, e tanto do sector privado como
do público. O método quantitativo e a consequente análise estatística permitiram a criação de diversos quadros de análise e comparação, cuja abordagem
interpretativa está ainda em curso. Foram analisados, entre outros, os seguintes parâmetros: a denominação que a disciplina assume; a área científica a que
é adstrita; a posição da disciplina no plano de estudos; o facto de a disciplina ter
continuidade ou não; quais os docentes responsáveis e os seus respetivos currículos (formação e publicações).
Foram identificadas, e tratadas, 119 disciplinas. Este total distribui-se do
seguinte modo: 88 disciplinas no ensino universitário e 31 disciplinas no ensino politécnico. No ensino universitário, onde encontramos o maior número de
ocorrências, podemos desdobrar as disciplinas por níveis e estatuto: 71 disciplinas de licenciatura (42 no ensino público e 29 disciplinas no ensino privado) e 17
de Mestrado (13 no ensino público e 4 no ensino privado). No quadro 1, podemos
notar a grande dispersão de denominações, cursos e áreas científicas adstritas a
esta disciplina. Constata-se, grosso modo, que a estética está maioritariamente
presente nos cursos de filosofia, embora muitas vezes como disciplina de opção, mas também e sobretudo nos cursos de artes visuais e design. Comprovamos a existência, em grande número, de uma estética “aplicada”, em cursos
tais como os de música, teatro, cinema e arquitetura.
No que diz respeito aos programas analisados (correspondentes a 70% do
total das disciplinas em funcionamento; o restante 30% das disciplinas constantes nos planos de estudo, não disponibiliza o programa online), foram tratados dados tais como: objetivos, conteúdos, metodologia usada e bibliografia
recomendada. No total, foram analisados até ao momento 55 programas, dos
quais 49 provêm do ensino universitário (36 de licenciatura, 13 de mestrado) e 6
do ensino politécnico (Quadro I).
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Quadro I

Porque não cabe aqui apresentar todos os quadros que até o momento já
foram elaborados, expomos apenas, a título de exemplo, os resultados obtidos
no domínio das recomendações bibliográficas. Sabemos, de antemão, que as
listas oficiais de bibliografia são limitadas a um número máximo, imposto pelas regras de elaboração das fichas de disciplina, o que exclui outras obras que
são eventualmente abordadas nas aulas, mas que não constam explicitamente
do programa. Contudo, partimos do princípio de que o docente, ao destacar as
obras constantes nas listas, está a privilegiar (oficial e publicamente) esses mesmos autores/obras.
No total, foram identificadas e tratadas estatisticamente 407 referências bibliográficas correspondentes a 55 programas de disciplinas do ensino superior,
em cujo título consta a palavra “estética” assim como outras disciplinas afins
(como filosofia da arte, por exemplo). Este universo congrega 260 diferentes
autores (e 327 obras), divididos por nós deste modo: 101 autores foram referenciados duas ou mais vezes e 159 foram referenciados apenas uma vez. Verificamos, pois, que é superior o número de autores referenciados apenas uma vez,
o que nos dá claras indicações da diversidade de visões e opções teóricas dos
docentes responsáveis. Esta diversidade pode, para já, ser lida positivamente
como liberdade e pluralidade de escolhas ou, negativamente, como dispersão e
incoerência no padrão formativo.
Relativamente aos autores referenciados mais do que uma vez, foi possível
identificar os dez mais recomendados (por número de programas em que cons-

Quadro II

Do que ainda está por concluir

No que diz respeito ao nosso estudo, estão programadas entrevistas com alguns
dos docentes responsáveis por estas disciplinas (algumas já foram realizadas)
para além da necessária consulta aos programas em falta, não disponíveis online, e obtidos diretamente através do contacto com as instituições, o que se tem
afigurado algo moroso. A ulterior aplicação do método qualitativo, de carácter
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tam, independentemente de os programas pertencerem, ou não, ao mesmo
curso ou universidade). O autor referenciado num maior número de programas
(27) é Kant, seguido de Platão, referenciado em 24, e de Mikel Dufrenne, em
11. Referidos em 10 programas diferentes encontram-se Theodor Adorno, Raymond Bayer, Gilles Deleuze e Umberto Eco. Foi também analisada a ocorrência
de um dado autor no maior número de universidades ou institutos, permitindo
deste modo verificar quais os autores mais generalizados e “consensuais” no
todo nacional em análise. Por fim, foram contabilizadas as diferentes obras de
um mesmo autor, tendo-se obtido que Deleuze, Platão e Danto lideram a estatística com, pelo menos, mais de 5 obras referenciadas. O quadro 2, dá conta
dos autores que se encontram no topo da lista, faltando nesta amostra mais de
200 autores que aparecem referenciados menos de 6 ou 3 vezes, conforme o
parâmetro (Quadro II).
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hermenêutico, permitirá destacar diferenças, pontos de contacto e intersecções entre os diversos programas em análise. Em última instância, será pertinente cotejar os resultados obtidos com estudos semelhantes realizados no
estrangeiro, e sobre os quais já possuímos alguma recolha.
Em jeito conclusivo, podemos afirmar que o cruzamento necessário entre
educação estética, num sentido amplo, e o ensino superior da estética, mais específico, poder-se-á fazer clarificando, em primeiro lugar, a atual situação da
estética. No nosso entender, este estudo, ainda longe de estar concluído, permitirá traçar o mapa das tendências, potencialidades, lacunas e dificuldades da
estética em Portugal, contribuindo assim para um conhecimento que se quer
partilhado. O objetivo final é o de juntar esforços, estudos e pessoas à volta de
uma área indispensável, polémica e assaz interessante, como o é a estética.
Mais ao longe, vislumbramos a possibilidade de um efetivo exercício de
triangulação desta análise com o conceito de educação, em geral, e de arte, em
particular. Tal poderá ser feito através de encontros ou seminários que debatam
as distâncias e cruzamentos que todos intuem, mas que poucas vezes se discutem. Só assim poderemos entender que tipo de relações existem/subsistem
entre o ensino superior da estética e a “educação estética” enquanto conceito
vago e difuso, ainda hoje.
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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o

Abstract: The objective of this article is to ana-

estudo de caso do ensino de Arte aplicado à
aluna Mónica Sofia Canteiro Pinhal e verificar como o processo utilizado que, adaptado
às circunstâncias sofridas por ela, pode contribuir para reflexão de novas perspectivas e
metodologias para outros alunos que venham
a enfrentar desafios diferenciados durante a
vida. A Arte é também integração e inclusão.
Palavras chave: arte / inclusão social / imagem e cultura / arte-educação / educação
artística.

lyze the case study of Art teaching applied to the
student Mónica Sofia Canteiro Pinhal and to
verify how the process used that, adapted to the
circumstances undergone by her, can contribute
to a reflection of new perspectives and methodologies for other students who come to face differentiated challenges during their life. Art is also
integration and inclusion.
Keywords: art / social inclusion / image and culture / education by art / art education.

197
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Desenho, pintura, gesto,
som, forma e cor: a Arte
como motivação e processo
para o desenvolvimento
de capacidades
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Introdução
No ensino “há a necessidade de você permitir ao outro,
que ele tenha a Arte como companheira.
Quem tem a arte como companheira não se sente isolado”
Ana Mae Barbosa,2018a.

Pretende-se, com este estudo de caso do ensino de Arte aplicado à aluna
Mónica Sofia Canteiro Pinhal, analisar como a metodologia aplicada a ela pode
contribuir para a motivação, concentração, memória, criatividade (Pereira,
2018:64), percepção de si própria e do contexto, desenvolvendo habilidades
motoras e cognitivas. Não se trata de arte-terapia ou de psicoterapia, mas de
uma possibilidade para promover o despertar do olhar e o sentido de ser-e-estarno-mundo. As aulas e práticas artísticas podem ser um meio de colaboração e
desenvolvimento de capacidades, também no sentido de bem-estar pessoal,
adaptadas a diferentes situações dos alunos.
Mónica Sofia Canteiro Pinhal, atualmente com 36 anos, sofreu um AVC
(Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico, em 13 de janeiro de 2015, seguido
de 12 paradas cardiorrespiratórias. O lado esquerdo do cérebro foi afetado,
comprometendo o lado direito do corpo. Este AVC hemorrágico ocorreu devido
a uma gravidez de risco, em que a sua tensão alta foi a níveis descontroláveis,
acrescentada de um aneurisma, no período de 39 semanas de gravidez. Nesta
data supracitada, realizaram a cesariana e nasceu o seu filho João Miguel, com
boa saúde. Ela também já era mãe de Alice Sofia, nascida em 2013. Mónica
passou 1 mês em estado de coma. Foram necessárias as cirurgias: craniectomia
descompressiva e a cranioplastia. Ela ficou 2 anos sem andar, conforme nos
informou a sua mãe. Mónica atualmente participa de forma intensiva em
atividades específicas, semanais, no Centro de Medicina de Reabilitação de
Alcoitão (referência europeia em reabilitação neuro-motora), onde recebe
acompanhamento, terapia ocupacional e consultas de psicologia e psiquiatria.
Ela frequenta semanalmente o Hospital Nossa Senhora da Arrábida, em
Azeitão, onde realiza exercícios de fisioterapia.
Em novembro de 2017, Mónica iniciou um tratamento intenso com o
fisioterapeuta Jean Jarrier Souto em um ginásio em Sesimbra (simultaneamente
com Alcoitão e com o referido hospital de Azeitão). Em entrevista, ele relembra
que ela lá chegou sem caminhar direito, puxando a perna direita e com uma
hipertonia também no braço direito, ou seja, o braço junto ao peito numa tensão
elevada. O seu aspecto cognitivo estava bem afetado, com a face boquiaberta,
em salivação. O trabalho deste fisioterapeuta, ainda hoje concomitante com

1. Motivos para a criação de aulas de Arte diferenciadas

Em meu percurso no Ensino de Arte no Brasil, realizei experiências de ensino
diferenciadas em meus ateliês, simultaneamente à atuação como arteeducadora em escolas. Em paralelo, no período entre 1997-2001, desenvolvi
um trabalho voluntário com atividades de Arte para grupos no Lar de idosos
da Fundação Espírita João de Freitas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estas
experiências e vivências adquiridas contribuíram para outras práticas de
educação artística com grupos menores em ateliê, ou até mesmo com aulas
particulares para os casos mais especiais.
Cada caso exigiu uma metodologia específica. Houve alunos com
Hiperatividade, Síndrome do Pânico, Síndrome de Asperger, Doença de
Parkinson, Cinetose intensa, perdas visuais e dificuldades motoras (artrites e
artroses), além de doenças degenerativas.
2. Primeiro contato

O meu primeiro contato com Mónica Pinhal foi em Portugal, em um breve
workshop, a 30 de outubro de 2018, que ministrei gratuitamente em Sesimbra,
com o nome de Arte Relax, direcionado ao público em geral. O meu intuito era
trabalhar um pouco de Arte direcionada ao relaxamento e à concentração,
em pequenos grupos. Mónica se inscreveu por sugestão do seu fisioterapeuta
Jean Souto e participou com grande motivação. Nas atividades propostas,
percebi o seu grau de dificuldade. Ela utilizava o lápis de cor, o giz de cera e
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os tratamentos em Alcoitão, focou inicialmente na libertação destes membros
que estavam a dificultar a locomoção.
Houve uma nítida evolução do tratamento proposto por Jean Souto, em
ambiente aquático (lateralidade, marcha e equilíbrio) e em ambiente seco
(fortalecimento, flexibilidade, equilíbrio, lateralidade e motricidade fina). Ela
mantém esta fisioterapia com Jean Souto, em sessões de 2 vezes por semana.
Ele incentivou-a fazer o curso de Excel básico, com duração de 3 meses, em
2018, para ela tentar o uso do teclado e ativar a sua memória de contabilista. Ela
conseguiu concluir este curso. Uma outra vitória revelada por Jean é que Mónica
Pinhal foi em 2018 à Procissão das Velas, em Fátima, e conseguiu andar por 2 horas,
sem ninguém perceber que ela apresentava um problema neurológico. “Agora
direcionamos a Mónica para o desenho e a pintura porque enxergamos que as
artes plásticas podem ser um caminho para o desenvolvimento da motricidade
fina, juntamente com a habilidade cognitiva, direcionada à concentração” (Jean
Jarrier Souto. Entrevista com o fisioterapeuta 22 jan, Sesimbra).

Figura 1 ∙ Desenho de Mónica Pinhal em 30
de outubro de 2018. Fonte: própria.
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3. Metodologia aplicada

“Segundo Eisner, refinar os sentidos e alargar a imaginação é o trabalho que a
arte faz para potencializar a cognição” (Barbosa, 2008: 12).
Mónica Pinhal iniciou suas aulas de Arte, com encontros de 1h por semana,
tendo início em 06/11/2018 até 22/01/2019, com o total de 12 aulas. Houve um
recesso por motivos de viagem e retomamos as aulas em 02/04/2019, com mais
5 aulas realizadas até a entrega deste artigo. Ela pretende continuar, pois em
cada aula aplicamos relaxamentos diferentes, variamos as técnicas artísticas,
os materiais, as músicas e os exercícios.
Esta proposta metodológica se desenvolve em 5 Etapas, em cada aula de 60
minutos:
Etapa 1: Som — 10 minutos (sensibilização — relaxamento — meditação —
concentração — visualização — imaginação)
Etapa 2: Gestos — 10 minutos (aquecimento — com traçado de linhas curvas,
sinuosas, espirais, formas livres, ou movimentos com os braços, etc)
Etapa 3: Desenho/Pintura/Técnicas diversas — 15 minutos (experimentação
e utilização de materiais — exemplo: desenho a lápis, desenho com marcadores,
giz, recortes com tesoura, etc)
Etapa 4: Formas/Cores/Técnicas diversas — 20 minutos (experimentação
de cores, texturas, ou volumes — exemplo: pintura em aquarela, colagem,
modelagem com plasticina, etc)
Etapa 5: Caligrafia — 5 minutos (escrita do nome e números em formatos
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havia uma complexidade na realização dos traços, sempre com muita lentidão,
empenhando muita força e pressão do dedo indicador da mão direita,
juntamente com o polegar sobre o lápis, para escrever e desenhar. Um fato
relevante é que ela sempre utilizava a mão esquerda, segurando e apoiando a
mão direita na realização dos traços, escrita, etc.
Mónica apresentou certas dificuldades em acompanhar as atividades com
os demais colegas, e me pediu para fazer um desenho livre. Eu disse que sim.
Na Figura 1 é possível observar um desenho com elementos de dimensões
muito pequenas, através de traços onde se percebe a pressão e força do lápis
sobre o papel, onde as formas apresentam pequenas dimensões, são fechadas e
contraídas. Percebi a sua tentativa de realizar o seu melhor. Ao final, ela relatou
que na época anterior ao seu AVC, desenhava muito bem e que adoraria fazer
aulas particulares.
A partir deste momento, elaborei uma proposta e iniciei as aulas particulares
com Mónica, uma vez por semana.
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maiores do que o comum, para que ela solte o traço e consiga escrever com uma
letra maior, menos tensa e apertada, como estava no início).
A Etapa 1 é fundamental e se desenvolve sempre nos 10 minutos iniciais de
cada aula, de acordo com esta sequência:
1) diálogo com Mónica; 2) ambientação com músicas específicas de
relaxamento e concentração; 3) visualização do rosto em espelho maior;
4) visualização dos próprios olhos, mantendo o olhar fixo em um espelho
de aumento; 6) verbalização de frases positivas; 5) fechamento dos olhos,
colocação de um tapa olhos/máscara de dormir; 7) concentração na música; 8)
relaxamento orientado para que a respiração se torne mais lenta e profunda;
9) meditação guiada — direcionada à imaginação de espaços, de paisagens,
objetos, de elementos da natureza, imaginação de luzes, cores, de ações e de
movimentos que ela estaria realizando facilmente com os braços, mãos e corpo,
imaginação direcionada à percepção de detalhes, texturas e aromas.
No item 1 desta Etapa 1, há sempre um diálogo para percepção de como
a Mónica se sente naquele dia, antes de iniciar a aula, para direcionarmos as
demais fases. Desta forma, é possível captar pistas de qual tema imaginativo
será aplicado na orientação do relaxamento e da meditação. Em alguns casos,
o tema da meditação e visualização acaba por estabelecer intuitivamente um
link com as Etapas seguintes, pois ela acaba por expressá-los criativamente nos
desenhos ou pinturas.
Som — é colocada uma seleção de músicas específicas para o relaxamento
e concentração, em um volume que dilui os possíveis ruídos exteriores e assim
Mónica mantém um foco sobre si mesma, de olhos tapados, concentra-se em
sua respiração e em seu corpo.
Na Etapa 2, o aquecimento através de traços, desenhos de linhas sinuosas e
espirais variadas é sempre essencial, pois com estes movimentos, ela se solta
com estes traços sem compromisso, criando maior autoconfiança. Vemos uma
evolução.
Esta metodologia não é rígida e sempre adaptável. As Etapas 3, 4 e 5 são
alteradas, conforme a técnica artística utilizada. Algumas vezes, a pintura
aconteceu sem desenho prévio e ocupou as Etapas 3 e 4, assim como os recortes
e colagem, em que Mónica utilizou a tesoura de pontas arredondadas e cortou
formas geométricas com a mão direita, depois criou uma colagem em técnica
mista, aplicando as formas sobre o desenho e se saiu muito bem com os recortes.
A mão direita tem sido sempre a protagonista.
As Etapas 3 e 4 podem ser alteradas para modelagem com plasticina,
argila, experimentações com diferentes materiais. Assim é possível trabalhar
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a motricidade fina utilizando recursos diversificados que, criativamente,
se diferem de atividades que seriam previsíveis para ela. Cada aula é uma
aula diferente. Mónica redescobre, por si própria, possibilidades que havia
esquecido, como o uso da tesoura, o uso do compasso para traçar diversas
circunferências, o uso de régua e esquadros, para criação de formas livres, assim
como, tem experimentado desenhar, na maioria das vezes, sem apoiar o braço
na mesa, e em alguns momentos da pintura também. Esta é uma novidade para
ela, que permite libertar um traço longo, solto, livre e espontâneo, sempre com
a mão direita, e este braço com cotovelo elevado, distante da mesa, enquanto a
mão esquerda somente apoia o papel na mesa.
Já direcionei uma aula inteira com técnicas artísticas que usavam o desenho
e a pintura, em simultâneo, com as duas mãos e a folha de papel presa à mesa.
Estas atividades demonstraram que ela conseguia realizar as linhas e formas,
com ambas as mãos, mas os traços e formas realizados com a esquerda, saíram
maiores e mais soltos do que aqueles feitos com a mão direita, menores e mais
tensos. Em aulas de modelagem também, ambas as mãos são trabalhadas.
No mês de abril, a pedido de Mónica, programei 3 aulas, em que a Etapa 3,
(de 15 minutos), foi alterada para atividades de dança, privilegiando os gestos,
os ritmos, as palmas e passos, movimentos de ombros, braços e mãos, em
frente ao espelho, com música de ritmo cadenciado. (Isso foi possível, pois já
fui bailarina e professora de ballet clássico). Nestas aulas, as demais etapas
ocorreram normalmente, sendo a Etapa 4, (de 20 minutos), dedicadas ao
desenho ou à pintura.
Outro detalhe a mencionar é que em algumas aulas, apresento à Mónica
algumas obras de diferentes artistas, para que ela comente sobre as cores, os
temas, o que mais lhe chama a atenção. Este conhecimento e interação com as
imagens é também de seu interesse.
A minha proposta inicial foi trazer a Mónica para uma conscientização
de si própria, de seu corpo e uma integração com o seu contexto, através de
uma expressão artística pessoal, desenvolvendo suas capacidades motoras, a
criatividade, a imaginação, a atenção, a memória e a autoconfiança. Desde o
início, insisti no desenho, nos traços, na escrita, dando ênfase ao uso da mão
direita, pois faz parte da lateralidade mais comprometida. Sempre a orientei a
utilizar a mão esquerda somente para firmar a folha de papel na mesa, enquanto
a mão direita trabalha no desenho, na pintura e na caligrafia.
Um de meus objetivos é desabituá-la de usar a mão esquerda no auxílio à
mão direita, em atividades que agora ela já conquistou autonomia da mão mais
afetada.
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Figura 2 ∙ Desenho 1, de Mónica Pinhal, com
marcadores. 06/11/2018. Etapas 3 e 4.
Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Desenho de árvore, de Mónica
Pinhal, com marcadores. 04/12/2018. Etapa
4. Fonte: própria.
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Acredito que esta proposta de metodologia possa ser um roteiro adaptável e
aplicável a outros caso de alunos que apresentem necessidades e desafios especiais.
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4. Evolução

Na primeira aula particular de Artes, Mónica realizou o desenho dentro de um
círculo previamente feito a lápis, na Figura 2. As linhas livres e orgânicas foram
feitas com um traço contínuo, sem retirar a ponta do lápis do papel, até ela
sentir que havia terminado. Vemos a complexidade das linhas, primeiramente
traçadas a lápis e depois, cobertas por marcadores de cores variadas. Os espaços
estão comprimidos entre as linhas, expressando uma tensão. Este trabalho foi
realizado nas Etapas 3 e 4 da aula.
Na Figura 3, no desenho da árvore, é possível perceber um maior controle das
linhas em expansão, um aproveitamento dos espaços com áreas de respiração,
em relação ao desenho da Figura 2. Já há uma melhoria na distribuição das
linhas, dos elementos, e em suas dimensões, se compararmos com o primeiro
desenho que ela realizou na Figura 1. O círculo central foi previamente feito
com compasso, antes do início do trabalho e o contorno com o marcador verde,
foi feito por ela, à mão livre. O círculo do sol amarelo, assim como a nuvem azul
foram realizados livremente com os marcadores, sem desenho prévio a lápis.
Este trabalho foi realizado após o relaxamento e meditação imaginativa
orientada (Etapa 1) sobre o campo, a natureza, visualizando um abraço
imaginário no tronco de uma árvore. Ela concentrou-se muito bem nesta aula
e podemos dizer que afloram as suas “paisagens interiores” (Barbosa, 2008:12)
Na Figura 4, Mónica utiliza pincéis de água e pinta com aquarela, realizando os
traços criativamente, sem desenhar previamente. Já coordena melhor as linhas,
os espaços e trabalha de forma mais solta, assim como na Figura 5, na pintura do
olho, em que inicia com a oval em tom de azul e depois cria o círculo rosa central,
solta as pinceladas e trabalha o fundo com aguadas em laranja e verde.
As assinaturas de Mónica estão em letra de imprensa nas Figuras 2, 3 e 4,
sendo na Figura 5, a assinatura em letra cursiva, com letras muito reduzidas.
A Figura 6 é uma pintura em aquarela, em que Mónica realizou um desenho
a lápis dos peixes e plantas aquáticas, de forma criativa. Nesta aula, eu havia lhe
apresentado várias obras de Henri Matisse, inclusive os seus “Peixes dourados”.
Ela se inspirou nestas formas. As duas linhas sinuosas que representam a água
foram mais espontâneas, sem o uso prévio do lápis. Observei que cada peixe
foi pintado de forma metódica, em que ela contornava com o pincel repleto de
cor e depois repetia linhas horizontais sucessivas, até completar todo o peixe.
Esta maneira de pintar se repetiu na planta aquática de cor verde. Ela revela a
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Figura 4 ∙ Árvores. Pintura de Mónica Pinhal,
aquarela. 15/01/2019. Etapa 3.
Fonte: própria.
Figura 5 ∙ O olho. Pintura de Mónica Pinhal,
aquarela. 15/01/2019. Etapa 4.
Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Peixes. Pintura de Mónica Pinhal,
aquarela. 02/04/2019. Etapas 3 e 4.
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Aquecimento com linhas sinuosas,
de Mónica Pinhal. 13/11/2018. Etapa 2.
Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Caligrafia de Mónica Pinhal.
04/12/2018. Etapa 5. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Aquecimento com linhas sinuosas
e espirais, de Mónica Pinhal. 15/04/2019.
Etapa 2. Fonte: própria.
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Figura 10 ∙ Exercício duplo — aquecimento
com linhas sinuosas e pintura com linhas
similares, de Mónica Pinhal. 30/04/2019.
Fonte: própria.
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necessidade interna de controlar e dominar o traço e o gesto, mesmo quando
lhe é dito para libertar as pinceladas.
A Figura 7 apresenta a Etapa 2, que é o aquecimento que se realiza em todas
as aulas. Este, em especial, de 13/11/2018, demonstra as tentativas de Mónica
em realizar as linhas sinuosas. Os traços apresentam-se ainda com alguns
tremores, muita força sobre o papel e revelam dificuldades na realização das
curvas sucessivas e ritmadas. Nas Figuras 9 e 10, podemos nos surpreender
com a evolução e ganho de firmeza, amplidão das curvas, que Mónica alcançou
em 15/04 e em 30/04/2019.
É notório o desenvolvimento e avanço, alcançados por ela, na escrita
dos números (maiores, mais nítidos) e de seu nome (letras maiores, mais
arredondadas e volumosas) nas Etapas 5 de caligrafia das Figuras 9 e 10.
Ao comparar estas duas últimas figuras com a Figura 8, pode-se perceber o
progresso de Mónica Pinhal.
Considerações finais

Mónica Pinhal é uma aluna motivada e com uma força interior, sempre disposta
a aprender coisas novas. É empenhada, adora música e as atividades artísticas.
Em um curto espaço de tempo, houve uma evolução, tanto na questão motora,
como na percepção e concentração. Ela desenha, pinta e escreve somente com a mão
direita nas aulas — é uma conquista. A motivação com a criação de formas e trabalhos
artísticos colabora para que alguns obstáculos sejam lentamente superados.
Segundo Ana Mae Barbosa (2018b), através da Arte, é possível desenvolver
uma pessoa do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da inteligência, e
não apenas do ponto de vista da expressão. É possível se desenvolver também
culturalmente através da arte. Ela afirma que “você aprende comportamentos
mentais na aprendizagem da Arte que irá transferir para o aprendizado em
outras áreas.”
Dentro desta perspectiva, mesmo diante de suas dificuldades, acredito que
a aprendizagem com a Arte é um caminho que poderá auxiliar a Mónica na
transferência deste aprendizado para outras áreas de sua vida. A arte pode ser
uma ponte.
A metodologia aplicada, aqui apresentada, pode servir como fonte
inspiradora e ser readaptada como aulas de Arte diferenciadas e direcionadas a
outros alunos com limitações.
A aprendizagem pode ser concebida como transformação e experiência
(Silva, 2009: 131) A Arte é também integração, inter-relação, é capaz de rearticular
a nossa visão de mundo.
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Resumo: A atividade consistiu na realização

Abstract: The activity consisted in the realization

de uma curta-metragem, a partir da adaptação de partes do livro “Fortaleza Digital”,
na disciplina de comunicação gráfica e audiovisual, no módulo produção audiovisual, lecionado no 12º ano. Esta curta-metragem foi
desenvolvida por grupos de trabalho e além
de contemplar os objetivos da disciplina, teve
em consideração os objetivos e metas fixadas
no Projeto Educativo do Agrupamento de
combate à iliteracia e na formação integral
dos formandos incutindo-lhes sentido de responsabilidade, cooperação e autonomia.
Palavras chave: curta-metragem / produção
audiovisual / combate à iliteracia.

of a short film, from the adaptation of parts of
the book “Digital Fortress”, in the discipline of
graphic and audiovisual communication, in the
module audiovisual production, taught in the
12th year. This short film was developed by working groups and in addition to contemplating the
objectives of the discipline, took into consideration
the objectives and goals set in the Educational
Project of the Grouping to combat illiteracy and
in the integral formation of the graduates, incorporating a sense of responsibility, cooperation
and autonomy.
Keywords: short film / audiovisual production
/ campaign against illiteracy.

1. Desenvolvimento

O desenvolvimento desta unidade temática, no contexto da disciplina de comunicação gráfica e audiovisual de 12º ano, foi pensado no sentido de dar continuidade aos conteúdos que foram abordados em módulos anteriores e, simultaneamente, dar resposta aos objetivos do módulo e do próprio Agrupamento
de Escolas onde a unidade temática foi desenvolvida.
Quando a proposta de atividade para aprovação do módulo Produção Audiovisual foi apresentada à turma, os formandos manifestaram agrado em poderem realizar um trabalho que exploraria diversos saberes que já tinham sido
desenvolvidos anteriormente, além de manifestarem uma certa excitação por
terem de representar perante câmaras de filmar e ficarem com esse registo para
no futuro poderem recordar os tempos de escola e os colegas.
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No âmbito da disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual de 12º ano, na
unidade temática de Produção Audiovisual, relativa ao módulo 13 da disciplina, foi proposto que os formandos realizassem uma curta-metragem a partir de
uma adaptação parcial do livro “Fortaleza Digital”, de Dan Brown (1998). Para
tal, foram constituídos grupos de trabalho aos quais foram atribuídos capítulos
do livro referido para adaptação.
Após a leitura dos capítulos do livro e de acordo com o programa da disciplina, os formandos realizaram um mapa de trabalho no sentido de organizarem
o trabalho e os recursos que iriam necessitar para as várias etapas do projeto.
Após esta definição os formandos ficaram responsáveis por levar para a escola
diversos materiais que iriam necessitar de acordo com as datas de gravação definidas para cada grupo. Além dos adereços necessários para as gravações, os
formandos e o docente da disciplina mobilizaram o material específico de gravação que não estava disponível na escola. Portanto alguns formandos facultaram recorrentemente o material de registo audiovisual para que fosse possível
que todos os grupos procedessem à gravação das suas cenas.
Depois de todas as gravações terem sido concluídas, os formandos montaram as suas curtas-metragens, utilizando para o efeito o programa de edição
audiovisual Adobe Premiere, que, posteriormente, foram exibidas à comunidade
escolar, no polivalente da escola, na “Semana do Agrupamento”.
Este projeto teve em consideração os objetivos e metas fixadas no Projeto
Educativo do Agrupamento, quer como estratégia de combate à iliteracia, quer
na formação científica e integral dos formandos incutindo-lhes sentido de responsabilidade, cooperação e autonomia.
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A unidade temática foi desenvolvida por etapas que passaram pela leitura
dos capítulos do livro, definição das cenas com as respetivas deixas dos personagens e enquadramentos de imagem (storyboard), definição de materiais necessários e das datas de gravação (mapa de trabalho), gravação das cenas e edição do material audiovisual. A realização do mapa de trabalho, das gravações e
edição audiovisual foi elaborada em contexto de sala de aula, no entanto parte
do trabalho a realizar foi produzido fora do horário destinado para a disciplina,
incluindo-se aqui a leitura da obra já referida e a definição de cenas a serem gravadas com a devida determinação do enquadramento de imagem que as cenas
teriam (storyboard).
O Agrupamento de Escolas de Sardoal tinha no seu Projeto Educativo objetivos e metas que implicavam o desenvolvimento de estratégias de combate
à iliteracia e estratégias para a formação científica e integral dos alunos, com o
propósito de lhes incutir sentido de responsabilidade, cooperação e autonomia.
Este projeto, desenvolvido no seio da disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual, trabalhou os objetivos e metas referidos anteriormente em momentos específicos no decorrer da concretização do projeto. Numa primeira fase os
formandos formaram grupos de trabalho. A cada grupo de trabalho foram entregues capítulos consecutivos do livro “Fortaleza Digital”, de Dan Brown, que
foram lidos pelos membros dos grupos. Portanto, para cada grupo estar apto a
iniciar o trabalho prático teria de ler o texto de forma consciente e refletida, caso
contrário a adaptação do livro ao formato audiovisual seria impossível. Posteriormente, quando as gravações tiveram lugar, os formandos ficaram encarregues de facultar e levar para a escola equipamentos de captação audiovisual,
roupas, acessórios, entre outros elementos necessários para a gravação das cenas. Além do compromisso que os formandos tinham na mobilização de recursos, estes estavam também encarregues de procederem à atempada requisição
de espaços da escola que fossem convenientes para a gravação das cenas dos
seus grupos. Esta foi a forma encontrada para dar resposta a outros objetivos do
agrupamento, os quais se relacionavam com a formação integral dos alunos. Os
alunos foram incitados a cooperar uns com os outros, a serem autónomos e a ter
sentido de responsabilidade. Nem todos os grupos tinham todo o material que
necessitavam para a concretização do seu trabalho e se algum elemento da turma faltasse com o seu compromisso de facultar o material que lhe ficou designado, estaria a condicionar não só o seu trabalho como o trabalho dos restantes
elementos da turma. Tal problema não se veio a verificar, todos participaram
de forma ativa e cooperaram uns com os outros, mesmo que o trabalho que estivesse a ser desenvolvido não fosse do grupo ao qual eles pertenciam. No final
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de todas as aulas era relembrado o que é que os alunos deveriam trazer na aula
seguinte, evitando deste modo que os formandos estivessem alheios à participação que teriam na aula seguinte.
A turma com a qual este projeto foi levado a cabo era uma turma que a formadora da disciplina já tinha trabalhado nos últimos dois anos antes de terem
desenvolvido o referido projeto. Ela foi a formadora que eles tiveram na disciplina de Comunicação Gráfica e Audiovisual, desde que ingressaram no Curso
Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, Relações, Públicas e Publicidade, o que lhe permitiu ter um conhecimento prévio das potencialidades
e dificuldades do grupo. Um dos problemas que era transversal a todos os elementos da turma residia na falta de criatividade para a criação de argumentos
escritos que pudessem resultar numa narrativa a ser desenvolvida no formato
audiovisual. Tal aspeto era reflexo da cultura à qual os formandos tinham sido
expostos até à data. Os elementos do sexo feminino tinham um imaginário predominantemente relacionado com séries televisivas, vulgarmente chamadas
de telenovelas, em que o foco girava em torno das relações afetivas entre casais.
Os elementos do sexo masculino eram uma escassa minoria e possuíam um
imaginário dirigido para o futebol e jogos de computador. Em tarefas de sala de
aula, que tinham sido realizadas anteriormente, tinha sido visível a dificuldade
que os diversos elementos da turma tinham na produção de histórias, portanto,
além da atividade ter tido em consideração os objetivos do agrupamento, teve
também em consideração as características da turma. Como em todas as turmas, existem elementos mais proactivos do que outros e existem grupos dentro
da própria turma. Este projeto criou pontes entre elementos que praticamente
não se relacionavam e contou com a ação de elementos da turma que normalmente não tomavam grande iniciativa.
Relativamente à escolha do livro foi tido em consideração o facto do escritor
Dan Brown já ter várias adaptações da sua obra, quer para o formato de filme,
quer para o formato de série televisiva, acrescentando desta forma significado
ao trabalho proposto e tentando estimular deste modo a iniciativa e imaginação
dos formandos. Ao criar uma adaptação de uma obra literária, para filme, existe
sempre a necessidade de pensar de forma criativa no melhor modo de execução
da mesma, tendo em conta os recursos disponíveis. Os alunos tiveram a oportunidade “simular” uma experiência que poderia acontecer de facto no mercado
de trabalho relacionado com a produção cinematográfica.
No entanto, esta “simulação” não contou com material profissional, visto
que os recursos disponíveis para a gravação de cenas pertenciam aos alunos
e à formadora da disciplina. Embora a instituição de ensino sempre se tenha
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mostrado recetiva e empenhada em facultar todas as condições necessárias ao
ensino, não era comportável a aquisição de todo o material necessário para pôr
em prática o projeto desenvolvido, motivo pelo qual coube aos elementos da
turma e à formadora a responsabilidade de facultar o material de registo audiovisual. Esta limitação da escola devia-se ao facto do agrupamento de escolas ter
uma política de não repetição de cursos profissionais, devido à escassa densidade populacional da área e à necessidade de salvaguardarem a empregabilidade
dos alunos, que por ali passavam, nas proximidades da área do agrupamento.
No decorrer das gravações das curta-metragens (Figura 1 e Figura 2) os formandos referiram que tinham percebido melhor a função de certos conteúdos
que tinham sido lecionados anteriormente, visto estarem a utilizar a informação desses conteúdos para obterem resultados melhores na gravação das cenas.
Após a conclusão da edição audiovisual a formadora da disciplina estabeleceu contacto com a direção da escola, que estava a par da atividade que estava
a ser desenvolvida na disciplina, no sentido de mostrar à comunidade escolar o
fruto do trabalho desenvolvido naquela unidade temática. Os formandos mostraram-se orgulhosos com os resultados obtidos na unidade temática e foram
elogiados por diversos membros da comunidade escolar que tiveram a oportunidade de os ver a representar. A representação não fazia parte dos conteúdos
da disciplina, mas foi uma consequência de estarem a produzir uma curta-metragem no contexto escolar, onde não tinham atores disponíveis para a realização das gravações.
Conclusão

Este projeto teve a participação ativa de todos os elementos da turma e contribuiu para o desenvolvimento dos formandos a diversos níveis. Além da componente de formação científica implícita pelos conteúdos do módulo, os formandos tiveram a oportunidade de desenvolverem diversas competências transversais à disciplina, tais como: o sentido de responsabilidade, a cooperação entre
pares e a autonomia. O contacto com o livro “Fortaleza Digital” teve em consideração a popularidade do escritor no meio cinematográfico de forma a estimular o interesse dos formados na leitura desta obra, assim como na leitura em
geral, visto que a leitura é um veículo para o desenvolvimento da criatividade.
No decorrer desta unidade temática foi visível o entusiasmo com o qual os
formandos realizaram o seu trabalho. As aulas foram pautadas por um ambiente dinâmico, onde por diversas vezes foi percebido o brio, o empenho e o rigor
com que os diversos membros da turma executaram o seu trabalho. O produto
final, resultante desta unidade curricular, foi muito positivo.
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Figura 1 ∙ Frame de uma das curtasmetragens. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Frame de uma das curtasmetragens. Fonte: própria
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Todas as possíveis condicionantes que poderiam pôr em causa a concretização do projeto foram ultrapassadas através da colaboração de todos os envolvidos, fortalecendo as relações humanas e estimulando a criatividade na procura
de soluções para os problemas/limitações encontrados.
Além do referido, este projeto contribuiu para o desenvolvimento da autoestima dos formandos, visto que estes foram alvos de diversos elogios por parte
da comunidade escolar que manifestou o seu agrado ao visionarem as curtas-metragens que eles produziram.
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Resumo: Com a prática e a teoria da Arte-

Abstract: With the practice and theory of Art-

Terapia cada vez mais próximas das correntes de psicoterapia, tornam-se maiores as
diferenças entre os arte-terapeutas e os professores de artes. Mas no que a Arte-Terapia
pode contribuir à Educação Artística e como
a Educação Artística é uma influência para
a Arte-Terapia? Pretendemos traçar uma retrospectiva histórica demonstrando a conexão entre estes dois campos, apresentando
exemplos de interseções, que resultam benefícios para ambos.
Palavras chave: arte-terapia / educação artística /história / semelhanças / diferenças.

Therapy ever closer to the currents of psychotherapy, the differences between art therapists
and art teachers become greater. But how can
Art Therapy contribute to Artistic Education
and how is Art Education an influence for Art
Therapy? We intend to draw a historical retrospective demonstrating the connection between
these two fields, presenting examples of intersections, which result in benefits for both.
Keywords: art therapy / art education / history
/ similarities / differences.
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Introdução

Alguns autores referem que a Arte-Terapia tem as suas raízes na Educação Artística (Waller, 1984; Karkou, 2010; Rubin, 2010; Junge 2010). É o pensamento
moderno das teorias da Educação Artística que introduz uma forma de trabalho, muito próxima da Arte-Terapia, visando a arte como um meio de desenvolvimento sensorial, intelectual e sensitivo, bem como a criatividade global
do indivíduo. Autores como Herbert Read, em Educação pela Arte, de 1943, e
Viktor Lowenfeld, em O Desenvolvimento da Capacidade Criadora, de 1947, trazem uma nova proposta educativa focalizada na liberdade criativa das crianças
e numa relação diferenciada entre professores e alunos.
Diane Waller (1984), arte-terapeuta inglesa, refere que durante a década de
1940, em Inglaterra, a Arte-Terapia como nós a conhecemos ainda não existia,
mas seguindo o pensamento de Read (1982), a arte é orientada como vital no
desenvolvimento da personalidade como um todo. O papel do professor é estimular o desenvolvimento por propostas, não influenciando a expressão pessoal, providenciar materiais adequados e estimular o envolvimento na criação
(p. 4). Isso é muito semelhante à proposta da Arte-Terapia. Nessa época já havia
artistas e professores de arte a trabalhar em hospitais, mas no meio clínico são
considerados como “terapeutas ocupacionais”. Nas escolas os professores que
seguem essas novas teorias são os “professores progressistas”.
O papel do arte-terapeuta e do professor de arte

Uma das pioneiras no ensino das artes, com um pensamento e uma atenção voltada para o desenvolvimento integral criativo da criança, é Florence Cane, artista e professora, que em Nova Iorque na década de 1920, desenvolveu um programa educacional pensando na criança como um todo. Junge (2010) comenta
que no final do século XIX, a Educação Progressista foi estabelecida como uma
reação ao pretenso formalismo da educação tradicional. Esta autora considera
Cane como uma grande influência para a Arte-Terapia, pelo seu conhecimento
e interesse na revelação de imagens inconscientes através dos processos artísticos. Florence Cane não se intitulava uma terapeuta, apesar de reconhecer o
conteúdo terapêutico da arte, mas sempre como uma educadora com conhecimentos em psicanálise. O seu método de ensino envolvia a experiência através
de três funções: movimento, sentimento e pensamento (Junge, 1910:31).
A fim de clarificar o papel do arte-terapeuta e do professor de arte, em 1967,
em Inglaterra, foi formada a Associação Britânica de Arte-Terapia, que se aliou
a União Nacional de Professores, obrigando os seus membros a terem qualificações de ensino. Cada vez mais a necessidade de uma especialização impõe-se

Sensibilidade e expressão

Em Educação Artística — Para quê? Louis Porcher (1982) lista algumas das finalidades fundamentais da Educação Artística, e entre elas estão a criação nos
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neste país, uma vez que artistas e professores de artes rejeitam o papel de simples provedores de material artístico. Utilizando-se da arte, querem estar completamente envolvidos no tratamento de pacientes. Na altura, a falta de formação específica em Arte-Terapia faz com que esses profissionais se voltem para
as teorias da Educação Artística, considerando o modelo mais próximo a ser
utilizado. Waller relata que até 1980, o Departamento de Saúde e Segurança
Social inglês vê a Arte-Terapia como algo submetido à Terapia Ocupacional,
sendo a arte utilizada nos hospitais meramente como um hobby, ou como forma
de relaxamento ou recreação, além da visão mais antiga de apoio em diagnósticos de síndromes psicológicas. Ainda nessa época, apesar de a Arte-Terapia
já estar teoricamente definida, a Educação Artística, a Arte-Terapia e a Terapia
Ocupacional são práticas confundidas nas instituições, seja pela falta de formação específica profissional ou pela falta de espaço próprio nas instituições para
a intervenção de cada uma delas (Waller, 1984:10).
Com o estabelecimento da teoria e da prática da Arte-Terapia, cada vez mais
próximas e desenvolvidas em direção às correntes de psicoterapia, tornam-se
maiores as diferenças entre os arte-terapeutas e os professores de artes. Passa
a ser evidente que o trabalho arte-terapêutico tem perspetivas diferentes das
do ensino da arte. Desde o espaço onde são desenvolvidas as sessões, o número
de indivíduos, a relação estabelecida entre o arte-terapeuta e o paciente, que
têm em consideração aspetos diferenciados e que em educação não se utilizam,
como transferência, contra-transferência, defesas psíquicas, as dinâmicas grupais, entre outros. Além da criação propriamente dita, que é estimulada sem
nenhuma expectativa por parte do arte-terapeuta, seja em termos de valor estético ou de utilização de aspetos formais. Não interessa o que faz ou como faz,
o paciente tem total liberdade para criar. O arte-terapeuta encoraja e facilita a
criação artística sem avaliação ou valorização estética (Figura 1).
Frequentemente, jovens e adultos têm no início dificuldade em lidar com
muita liberdade criativa, no melhor sentido “faça o que lhe vier à cabeça”, pois,
apesar da teoria moderna e progressista da Educação Artística, o professor de
arte submete-se aos programas e currículos das escolas. Ainda não é propriamente fácil para ele libertar-se das ideias da ‘Arte com A maiúsculo’. São bem
definidos uma direção técnica e um valor estético aplicados na criação artística
em sala de aula.
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indivíduos de uma consciência exigente e ativa em relação ao meio ambiente, entendendo isso como uma sensibilização à qualidade do que os rodeia e os
valores sensíveis do panorama da vida. Não só desenvolver aptidões artísticas
específicas, mas sobretudo um desenvolvimento global da personalidade, através de atividades expressivas, criativas e sensibilizadoras. A produção de uma
“alfabetização estética”, através de métodos pedagógicos específicos e progressivos, de maneira a que a expressão não permaneça impotente e sem significado (Porcher, 1982:25).
Porcher enaltece a sensibilização a estímulos significantes, o estabelecimento de pontos de vista mais criteriosos, o desenvolvimento da personalidade, a criatividade e a perceção estética, a formação da sensibilidade e ainda
competências artísticas, sendo estes objetivos muito aproximados dos propósitos da Arte-Terapia. Temos modos e técnicas específicas, que demonstram que
ambos os campos têm caminhos muito próprios, mas parece que os fins mantêm fortes semelhanças (Porcher, 1982:27).
De toda forma, quando se trata alguém para a saúde mental atua-se com
processos de aprendizagem, direcionados ao despertar das qualidades naturais
do indivíduo e à resolução de conflitos. E o ensino da arte, como diz Porcher,
não só favorece aspetos intelectuais, como representa um fator altamente favorável para o desenvolvimento da personalidade, bem como a “descoberta de si
mesmo” (Porcher, 1982:30). Este autor também associa à Arte-Terapia, os processos de desenvolvimento pessoal através das artes:
A utilização metódica da função estimulante da atividade artística, ajuda, no
plano motor, intelectual ou de carácter, a conquista de um melhor domínio corporal
e intelectual, um melhor equilíbrio psicológico, uma capacidade de expressão e
comunicação mais satisfatória, uma integração mais dinâmica, uma relação
mais enriquecedora com os outros, uma assimilação mais flexível das significações
constitutivas do meio ambiente (Porcher, 1982: 30-1).

Herbert Read (1982) refere a importância da relação entre professor e aluno como condição fundamental para a aprendizagem. Baseia-se na abordagem
dialógica de Martin Buber, valorizando a interação genuína entre as pessoas,
onde se deve olhar o outro como ele realmente é, consciente das suas diferenças e singularidades, numa atitude de respeito, mutualidade, presença e sem
preconceitos ou interesses (Hycner, 1995:28-9). Aplicado ao contexto educacional, Buber chama de ‘relação de confiança’: “A concepção de Buber acerca do professor-guia, e da função selectiva, transporta-nos para a construção
da ternura como uma agência activa em vez dum estado emocional passivo”
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Figura 1 ∙ Criação plástica e escrita criativa em uma
sessão de Arte-Terapia. Porto, 2014. A Arte-Terapia pode
ser uma forma de aprendizagem artística e vivência
criativa. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Encontrar significados também é uma
necessidade, para que não se represente somente ‘coisas’,
mas para que se possa expressar o seu Eu. Lisboa, 2010.
Fonte: própria.
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(Read, 1982:352). Como mediador, o professor é aquele que une o indivíduo e o
seu meio, onde se guia pelos seus próprios caminhos. Esta relação entre aluno
e professor aproxima-se da relação terapêutica, como uma relação empática,
que possibilita o professor alcançar aspetos da individualidade do aluno: seus
sentimentos e sua sensibilidade, tendências e aptidões, suas necessidades, traços de personalidade, assim como as relações interpessoais e as dinâmicas dos
grupos. Todo grupo tem aspetos partilhados e em comum, mas o cuidado com
o que é específico de cada um torna-se fundamental para a relação empática.
Waller (1984) reconhece que apesar de ser importante a relação no ensino,
não é crucial como em Arte-Terapia ou como num processo psicoterapêutico.
Entretanto, um profissional em sala de aula, mais consciente e ao mesmo tempo intuitivo, ou mais sensível com os processos individuais dos alunos possibilita um melhor despertar dos processos criativos e uma relação com o meio
ambiente de forma mais genuína, colaborando assim para uma melhor aprendizagem em todos os domínios (Waller, 1984:11).
Lowenfeld (1970:11) argumenta que “quanto maior a oportunidade para desenvolver uma crescente sensibilidade e maior a conscientização de todos os
sentidos, maior será também a oportunidade de aprendizagem”. Isto demonstra que uma educação eficiente não pode ser dissociada do desenvolvimento
geral do indivíduo e da visão da totalidade do ser, englobando todos os seus
atributos e necessidades, bem como as suas diferenças culturais, raciais ou
religiosas, o que é imprescindível para uma relação interpessoal construtiva e
de aceitação mútua. Desviar o olhar das necessidades emocionais dos indivíduos é educá-los de maneira rígida e estandardizada, como se todos tivessem o
mesmo funcionamento mental. Lowenfeld (1970:18) alerta para o “fracasso da
educação”, onde em determinados campos, como a ciência e a tecnologia tem
havido muito desenvolvido sinónimo de prosperidade, mas no que toca o “ser
total”, em pensamento, sentimento e percepção, com frequência se tem notado
alguma negligência, defendendo que se possa “desabrochar toda sua capacidade criadora em potencial”.
Arte e autoidentificação

A Educação Artística como área de conhecimento, que privilegia o desenvolvimento de experiências sensoriais, estimulando a percepção e objetivando a
sensibilidade criadora, direciona-se à autoexpressão e, na experiência de construção e integração, é uma disciplina singular e com fortes potencialidades em
relação ao crescimento integral da pessoa. Mas a expressividade pessoal e criativa não se promove de imediato, é algo a aprender e a se construir. “Não há
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expressão artística possível sem autoidentificação”, diz Lowenfeld (1970:28), e
a forma de expressão está de acordo com as experiências pessoais do criador.
Fatores como o autoconhecimento, e portanto, a autoidentificação, são importantes para a “autêntica expressão do eu” (1970:28). Ao deparar-se com o vazio
interno, por norma, a atitude habitual é de fechamento em si próprio, ou ir ao
encontro de compensações que têm a ilusão de preenchimento, mas dificilmente encontra o quê e como se expressar, ou criar, ou construir.
A procura de identidade é um propósito básico do Eu, e esse processo desenrola-se nos mais diversos aspetos da vida. São condições de definição de identidade a relação parental, o envolvimento e a influência exercida pelo ambiente social, bem como fatores biológicos ou psicológicos. Segundo Grinberg & Grinberg
(1998) a formação da identidade é um processo que surge da assimilação bem-sucedida das identificações fragmentárias da infância e pressupõe uma inclusão
com êxito do que se internaliza das relações precoces. Complementa ainda com
o ponto de vista de Edith Jacobson, de 1920, que diz que “a captação do Self se
dá como uma entidade organizada e diferenciada, que tem capacidade para continuar a ser a mesma ao longo de sucessivas mudanças, constituindo a base da
experiência emocional da identidade” (Grinberg & Grinberg, 1998:20). Portanto,
sendo um processo progressivo complexo, porém fundamental, a educação tem
sua participação ativa. Analogamente, vemos que Lowenfeld (1970:13) diz que os
processos artísticos/expressivos reúnem elementos da experiência individual,
para formar um “novo e significativo todo”. São constantes na atividade criativa mecanismos de assimilação e projeção por requerer um envolvimento global
do indivíduo: “absorver através dos sentidos uma vasta soma de informações,
integrá-las no Eu e dar uma nova forma aos elementos que parecem ajustar-se às
necessidades estéticas” (Lowenfeld, 1970:16).
Encontrar significados também é uma necessidade, para que não se represente somente ‘coisas’, mas para que se possa expressar o seu Eu, tudo o que
o identifica como sujeito individual, com particularidades próprias, diferentes
de todo o resto (Figura 2). Para se destacar é preciso unificar-se. Isto quer dizer
que quanto mais integrada uma pessoa é, mais da sua identidade pode definir,
e quanto mais individualidade possa ter, mais possibilidades de relações interpessoais construtivas pode estabelecer (McNeilly, 2002). O sentimento de autoconfiança que se adquire através desse processo pressupõe ser uma forte base
para a criatividade gerada em todas as áreas da vida.
A falta de identificação torna-se um problema quando o que rodeia o indivíduo não reflete nada do Si Mesmo, não se sente como parte integrante da
sua vida e portanto não encontra sentido criativo. Literalmente dizendo, não
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encontra um sentido ou um caminho a seguir nos seus processos criativos.
Seguindo uma proposta semelhante para o ensino das artes, Howard Gardner (1997) defende o proporcionar de uma condição psicológica ótima e um
ambiente de liberdade criativa e experimentação para o desenvolvimento de
habilidades artísticas. Um ambiente como este requer o favorecimento da segurança e do conforto, para a projeção simbólica de aspetos inerentes ao indivíduo que podem partir dos mais simples e fáceis até os mais perturbadores que
carecem de compreensão.
Gardner observa como a saúde mental está ligada à capacidade de participar espontaneamente e integralmente num processo artístico. Aponta a importância do fator da comunicação no criador, que pode ser comprometido por psicopatologias. Sobre o processo desenvolvimental, este autor coloca que a arte
aparece ligada e que qualquer prejuízo no desenvolvimento apresenta ramificações imediatas nas atividades artísticas:
(…) as artes podem ser consideradas como um processo de resolução de problemas
em qual a execução é enfatizada; o desenvolvimento artístico envolve o domínio
de um meio simbólico e a educação estética envolve a orientação dos três sistemas
desenvolventes (fazer, perceber e sentir) até o domínio abrangente dos meios simbólicos.
A resolução artística de problemas requer a capacidade de capturar vários modos,
afetos e insights subjetivos de um meio simbólico (…) (1997:294).

Conclusão

Compreendemos, portanto, o quanto a Educação Artística e a Arte-Terapia têm
de semelhanças e diferenças. Como cada área se influenciam e o que uma proporciona à outra. A Educação Artística é um campo de originalidade e inspiração para a Arte-Terapia, assim como a Arte-Terapia pode contribuir para uma
Educação Artística mais sensível e estimulante dos processos criativos.
Pensamos um setting de Arte-Terapia como um espaço de aprendizagem
artística, baseando-se na aprendizagem e desenvolvimento afetivo, que possibilita desbloqueamentos criativos aumentando no indivíduo a sua capacidade
de expressão criativa e artística. As áreas cognitivas são estimuladas em Arte-Terapia, quando em criação o sensorial é ativado no manuseamento e perceção de formas, cores, ritmos e gestos. Passa-se a sentir a rugosidade ou leveza
dos papéis, a viscosidade de tintas e pastéis. Sente-se o movimento corporal a
envolver-se no ato criativo e na relação com os materiais. E a música ganha a
tonalidade de várias cores.
Não obstante, Diane Waller (1984:12) expõe a sua sugestão da inserção da teoria e da técnica da Arte-Terapia nos cursos de formação de professores de arte.
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Não só como um componente complementar para o ensino, mas também como
forma de dissipar mitos e preconceitos acerca da terapia no contexto educacional. O que contribui para aceitação do profissional de Arte-Terapia trabalhar em
equipa nas escolas, sem ser confundido com um professor de arte ou um pseudopsicólogo, e sem ser uma ameaça estranha à ordem do sistema de ensino.
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Resumo: Esse relato busca refletir sobre a arte

Abstract: This report seeks to reflect on art as me-

como mediadora da experiência de transformação do espaço e de práticas pedagógicas
que dialogam com a cidade. Utilizando como
estratégia metodológica a ação-reflexãoação, o objetivo é analisar essas práticas como
experiências artísticas, de exploração dos signos da cidade que podem ampliar a leitura de
mundo e fortalecer o sentimento de pertencimento das crianças.
Palavras chave: arte / educação / mediação
Cultural / infância / cidade.

diator of the experience of space transformation
and pedagogical practices that dialogue with the
city. Using as action-reflection-action methodological strategy, the objective is to analyze these
practices as artistic experiences, exploring the
city signs that can broaden the world reading,
strengthen the sense of belonging of the children.
Keywords: art / education / mediation culture
/ childhood / city.

229

O filósofo Kiekkegaard me ensinou que cultura é o caminho que o homem percorre
para se conhecer.
Sócrates fez seu caminho de cultura e ao fim falou que só sabia que não sabia nada.
Não tinha as certezas científicas.
— Manoel de Barros

1. O caminho a percorrer

Para responder a essas questões, retomamos durante os momentos de formação
no PEA (Projeto Especial de Ação) a concepção de infância, especialmente no que
se refere à escuta das crianças e de que forma suas produções estavam presentes
no cotidiano da escola, além do brincar como eixo estruturante do trabalho.
Demos início aos estudos a partir do brincar, entendendo-o como a principal atividade das crianças, linguagem que possibilita descobertas e aprendizagens, permitindo o desenvolvimento das interações entre as crianças, com os
adultos, com os objetos e com a cultura que a cerca.
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Introdução

Esse texto tem como objetivo relatar uma experiência pedagógica realizada no
âmbito de uma Escola de Educação Infantil, envolvendo professoras, meninos
e meninas de quatro e cinco anos de idade e a comunidade escolar.
Na busca de soluções para as questões levantadas pela equipe escolar, que
sentiu a necessidade de maior aproximação com a comunidade, trazendo as famílias para uma maior participação e implicação nas decisões escolares.
Nesse contexto, a comunidade se queixava do entorno escolar estar sujo,
degradado, inseguro dada à constante presença de pessoas em situação de drogadição (Figura 1)
Essa temática se apresentou como um grande desafio para a equipe escolar
e naquele momento enquanto Coordenadora Pedagógica, problematizei com
as professoras como as práticas escolares poderiam dialogar com as necessidades apontadas pela comunidade e como poderíamos intervir no espaço do
entorno da escola.
A partir dessas inquietações, busquei por um maior aprofundamento dessas
questões no Curso de Mestrado, que ao revê-las juntamente com a orientadora
de minha dissertação, abriu um espaço conjunto de reflexões sobre esse projeto.
De que forma as aprendizagens e a arte poderiam ultrapassar os muros da
escola como mediação cultural, entre as crianças e a cidade?
As metáforas nos versos de Manoel de Barros, poeta da infância, presentes
na epígrafe permitem emprestar do texto uma poética e um recorte da possibilidade de diálogo entre a infância, a arte e a cidade com seu potencial educativo.
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Utilizando a metodologia tipo ação-reflexão-ação (Nóvoa, 1991) buscamos
conhecer melhor o contexto da comunidade, com escuta e olhar atentos às culturas infantis aliando teoria, prática e reflexão sobre nosso fazer cotidiano.
Segundo (Herneck & Mizukami, apud Sgarbi:2009) a “formação em contexto tem como objetivo a vivência da relação entre teoria e prática a partir de
projetos desenvolvidos em conjunto no interior da escola”.
A formação continuada é um importante processo para a reflexão das práticas docentes, especialmente do professor de educação infantil que é um professor polivalente.
Dessa forma, ao longo da formação no PEA, fomos pesquisando com as
crianças suas brincadeiras favoritas, as brincadeiras que seus pais brincavam e
junto a isso fomos trazendo as brincadeiras presentes em outras culturas como
as indígenas, africanas. Como forma de ampliar o repertório cultural das professoras e crianças, trouxemos artistas que têm como temática de suas obras as
brincadeiras, tais como: Bruegel, Ivan Cruz, Sandra Guingle, Portinari e Rosaria da Silva.
A arte na formação dos professores e o acesso por parte das crianças aos
bens culturais produzidos pela humanidade bem como, o brincar como expressão genuína das crianças faz parte dos princípios que fundamentam a proposta
curricular de Educação Infantil da cidade de São Paulo.
A arte possibilita aos professores ampliarem seu olhar, sua escuta atenta de
forma a apoiar as crianças no desenvolvimento de sua imaginação criadora, da
sensibilidade e das suas capacidades estéticas.
Problematizar e enriquecer as experiências sensíveis dos professores pode
promover neles uma postura de mediadores de processos, desvelando um olhar
para as capacidades e singularidades de cada criança.
A escola de educação infantil, objeto de reflexão deste texto, faz parte da
rede municipal de ensino de São Paulo, atendendo crianças de quatro a seis
anos de idade em dois turnos de aula.
As atividades envolveram inicialmente os professores que tinham jornada
integral e que participavam diretamente dos horários coletivos de estudos. A
proposta foi ampliada a partir das discussões em reuniões pedagógicas.
O trabalho aqui relatado teve duração de um ano e seus desdobramentos se
estenderam ainda por mais dois anos.
Por meio da mediação da Supervisora Escolar, fomos apresentadas à Organização Não Governamental (ONG) Criacidade, que estava iniciando um projeto no território e que tinha como objetivo ressignificar os espaços públicos a
partir da escuta atenta e da participação das crianças com a arte, o brincar e
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Figura 1 ∙ Entorno da escola antes da intervenção das
crianças. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Pintura no muro a partir dos desenhos feitos
pelas crianças. Fonte: própria
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Figura 3 ∙ Entorno da escola após intervenção
com as crianças. Fonte: própria
Figura 4 ∙ Entorno da escola após intervenção
com as crianças. Fonte: própria
Figura 5 ∙ Pintura no muro a partir dos desenhos
feitos com e pelas crianças. Fonte: própria

2. As (in)Certezas Científicas

As aprendizagens das crianças acontecem em diferentes espaços e nas diferentes interações que a criança estabelece com as outras crianças, com os adultos,
com a cidade e com a arte.
Segundo Barbosa “a arte na educação, como expressão pessoal e como cultura, é um importante instrumento para identificação cultural e o desenvolvimento individual,” (Barbosa, 2018:99) sendo que neste sentido, é no fazer e
no contato com os diferentes objetos de arte que as experiências das crianças
podem se constituir num ato de investigação, descoberta, construção/desconstrução cultural, de identidade e das possibilidades que ela é capaz de criar, expressar e comunicar.
Ampliando nossas lentes sobre o contexto no qual a escola estava inserida e
as possibilidades de estarmos ocupando as ruas e as praças do entorno da escola com a presença das crianças, nos propusemos a realizar uma série de intervenções pelo bairro.
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a cultura local, da articulação em rede atuando em parceria com as escolas, a
comunidade, com agentes de saúde e educadores.
Com o início dessa parceria, novas temáticas foram agregadas aos momentos formativos, já iniciados por nós no PEA, especialmente ao que se refere à
discussão sobre a cidade e a presença das crianças nos espaços públicos.
Na busca de solução às questões levantadas pela comunidade e da prática pedagógica no contexto dessa unidade de educação infantil, foi pelo caminho da
arte, em sua dimensão sensível e interventiva que se traçou o caminho de resposta à problemática da aproximação das famílias, da escuta das crianças, de um
trabalho para além dos muros da escola contando assim com a parceria da ONG.
O projeto foi desenvolvido no bairro conhecido como Baixada do Glicério
na metrópole paulistana, um território com uma enorme diversidade étnica e
cultural no centro de São Paulo.
O bairro do Glicério faz parte de uma história antiga da cidade de São Paulo
e traz em si memórias de um tempo histórico (século XVIII a XX). Foi uma área
agrícola da cidade, cortada por um grande rio que foi canalizado a partir do processo de urbanização da cidade.
Já foi uma vila operária que recebeu muitos imigrantes que vieram trabalhar
nas indústrias que se formaram ao longo do rio.
Hoje é uma área com grande concentração populacional, especialmente imigrantes que vivem em habitações coletivas no que sobrou dos antigos casarões do
início do século XX, protagonizando uma história de transformações no espaço
e de ausência de politicas públicas de habitação e de preservação do patrimônio.
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Inicialmente convidamos as crianças (cerca de 200 crianças) a saírem pelo
entorno da escola e observarem o que encontravam pelo caminho. Foram muitas descobertas, uma praça com uma quadra gigante, arvores e flores, mas as
crianças observaram também, a presença de pessoas em situação de rua, o lixo
e as calçadas esburacadas.
Num outro momento as crianças observaram o espaço da escola e elas demonstraram incômodo com a situação dos brinquedos do parque e fizeram algumas propostas de intervenção, como a pintura deles.
Foram realizados mutirões com as famílias, para a pintura dos brinquedos
do parque e observou-se a necessidade de pintar o muro externo da escola.
A partir dessa ideia, foram realizadas outras saídas para observarmos a arquitetura, as ruas, os desenhos, as pichações e grafites presentes nos muros.
Descobrimos as obras dos Gêmeos, conhecidos por seus grafites realizados inclusive fora do Brasil e do artista Alfredo Volpi, antigos moradores da região.
Em parceria com as escolas do entorno as crianças puderam caminhar para
conhecer os espaços das escolas que ficavam próximas. Pensando nessa circulação das crianças, discutimos uma forma das crianças se deslocarem pelo território de forma lúdica e começamos a realizar cortejos pelo bairro.
Os cortejos foram inspirados no Maracatu. Uma dança de cortejo, associada
aos reis congos que se desenvolveram ligados às irmandades negras do Rosário.
O Maracatu faz parte das manifestações da cultura popular brasileira, nascida no século XVIII e com forte influência da miscigenação das culturas portuguesas, indígenas e africanas.
Esses cortejos começaram com a presença pouco expressiva das crianças
dado ao medo dos professores e pais em deixarem as crianças saírem pelas ruas
na cidade.
Discutimos a utilização das ruas por meninos e meninas na atualidade com
as brincadeiras e jogos populares, que têm sido cada vez mais escassas, pois
o medo em relação à violência e ao trânsito faz com que as crianças cada vez
menos, “tenham experiências lúdicas de aprendizagem com o outro na cidade,
ambiente complexo, mas que nos convida a fazermos dela um ligar de estar juntos.” (Barbieri, 2016).
Frente a essa discussão e as incertezas entre o universo de possibilidades
educativas que a cidade proporciona e a insegurança de estarmos com as crianças ocupando os espaços da rua, os cortejos foram ganhando maior expressão e
as famílias começaram a acompanhar as crianças e professores em seus trajetos.
Nesses percursos fomos descobrindo lugares e moradores do bairro que
passaram a compartilhar seus saberes com as crianças.

3. O caminho de cultura

A cidade de São Paulo revela e oculta às contradições das riquezas geradas, da
apropriação e da dominação no cotidiano de tempo escasso em que as pessoas
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A cada cortejo, que aconteceu uma vez por mês com cerca de 50 crianças,
elas paravam em alguma praça durante o percurso e dialogavam com outros
atores sociais como: os trabalhadores da Associação dos Catadores de material
reciclável, a Associação dos Repentistas, os coletivos de artistas do bairro.
Essas ações foram importantes para dar visibilidade às crianças e chamar a
atenção para a presença delas naquele território.
Com essas saídas cresceu o desejo de melhorar o entorno da escola e propusemos pintar o muro com os desenhos das brincadeiras favoritas das crianças.
As crianças realizaram diversos desenhos com as suas brincadeiras favoritas, elaborou-se um processo de eleição dos desenhos com as brincadeiras mais
significativas para as crianças (Figura 2) que posteriormente foram grafitados
no muro da escola.
Os demais desenhos foram colados pelas crianças e professores nas paredes
do parque, na forma de Lambe-lambe.
A tarefa de grafitar os desenhos foi realizada por artistas grafiteiros, que fizeram uma parceria com a ONG e a escola.
Os grafites foram iniciados durante o período de aula e as crianças puderam
acompanhar essa parte inicial, além de poderem conversar com os grafiteiros.
A finalização da pintura ocorreu num sábado, envolvendo os pais, crianças,
comunidade do entorno, as escolas próximas além da ONG Criacidade (Figura 3).
As crianças foram convidadas a refletir sobre o que era o brincar para elas, as
professoras anotaram as falas das crianças e essas frases também foram grafitadas nos muros. Uma parte do muro ( Figura 4) ficou reservada para o desenho
das crianças com suas famílias.
O desenho é uma importante fonte de pesquisa e exploração por parte das
crianças no campo da visualidade e “se constitui para a criança uma atividade
total, englobando o conjunto de suas potencialidades e necessidades” (Derdik,
2010:50), pois, a partir da experiência com o seu fazer, as crianças podem construir seu conhecimento sobre as linguagens visuais tais como: linha, forma,
ponto, volume, cor, luz, movimento, entre outros e ampliarem seu repertório.
O desenho estimula os processos cognitivos e o uso de um sistema simbólico assim ao brincar com o desenho, as crianças vão descobrindo novas formas
de se relacionar com o mundo, expressarem seus desejos, sensações, pensamentos, realidade e imaginação.
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não param para prestar atenção nas outras. Cidade urbana que nos dá a sensação de uma vida intensa que nos individualiza e ao mesmo tempo nos coloca
no anonimato.
Ao percorrermos esse caminho de transformação do espaço público a partir do olhar e das produções das crianças, numa cidade plena de contradições:
riqueza e pobreza; desigualdade e segregação, exclusão, diversidade, polissêmica, “um labirinto místico, onde os grafites gritam» (Criolo, 2011), nos indagamos sobre as possibilidades das experiências estéticas na cidade pelas crianças,
mediadas pela arte e a cultura.
Partindo da concepção de infância em que a criança é vista como produtora de cultura, “que constrói de forma sistematizada modos de significação
do mundo e de ação intencional que são distintos dos adultos” (Sarmento,
2002:01) pressupõe considerá-la como um ser ativo, repleto de possibilidades.
A “educação do sensível é antes de tudo uma educação dos nossos sentidos de voltarmo-nos para nosso cotidiano, para a cidade” (Duarte Jr, 2001:25).
Neste sentido a criança constrói culturas infantis, nas relações que estabelecem
com a cultura adulta, na negociação com seus pares, nas brincadeiras e criação
de objetos que se constituem em experiências e construção de conhecimento
sensível, nos seus afazeres da vida cotidiana.
A partir da experiência sensível podemos afirmar que a criança se torna capaz de refletir, pensar e sentir.
4. Só sabia que nada sabia

As cidades têm sido estudadas em diferentes contextos ao longo da história.
Pensar a cidade como território educativo, abre um campo de possibilidades
para a escola ressignificar sua prática, dividindo com a comunidade e outros
espaços da cidade a responsabilidade da educação, considerando assim a formação do sujeito como indissociável das relações com meio.
Historicamente, as cidades foram construídas e pensadas pelo olhar do
adulto, especialmente a partir da lógica de mercado. Repensar a construção
do conhecimento a partir da participação das crianças na cidade, onde o olhar
sobre o cotidiano pode oferecer a elas múltiplas leituras de mundo, possibilita
compreender e interpretar a cidade do ponto de vista da criança.
É na plenitude do ser, que as crianças constroem conhecimentos e culturas
infantis, nos diferentes contextos. “Do ponto de vista da História Cultural não
se estudam apenas os processos econômicos e sociais da cidade, mas o imaginário urbano” (Pesavento, 2003:78), ou seja, as ruas e a cidade podem ser entendidas como espaços simbólicos de aprendizagem.
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Neste diálogo com a cidade, a educação como agente importante deste
processo, tem como papel ir além da relação com seus educandos e familiares,
adaptando-se ao contexto da comunidade em que está inserida, para além de
seus muros.
Sob esta perspectiva a cidade passa a ser vista/entendida como lugar de
aprendizagem, espaço educador.
Pensar a experiência de mediação cultural entre a cidade, a arte e a educação requer compreender as formas de expressão artísticas e culturais das crianças, seu olhar sobre o território.
Quando iniciamos o processo de transformação dos espaços da escola, não
sabíamos que ele seria tão instigante e que se consolidaria em ações que ultrapassariam os muros da escola (Figura 5) com os usos dos espaços da cidade pelas crianças.
Ao se apropriarem do entorno do seu bairro as crianças puderam aprender
a ler a cidade, desenvolvendo uma consciência do espaço urbano e passando a
verem e serem vistas na cidade.
A parceria com a ONG Criacidade, possibilitou uma maior integração com
os diferentes equipamentos educacionais, culturais e sociais da região e trouxe
contribuição para as discussões sobre a cultura e a apropriação da cidade pelas
crianças.
Essa experiência me possibilitou elaborar novas leituras e atravessou o espaço-tempo do fazer e ser Coordenadora Pedagógica lançando meu olhar na
construção da minha identidade hoje como pesquisadora e que estão presentes
nas reflexões que trazemos neste texto.
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Resumo: Esta comunicação tem como temáti-

ca o enriquecimento da cultura visual no domínio da história da arte europeia, através de
uma intervenção pictórica no espaço escolar.
Trabalhando num contexto geográfico periférico, com um grupo de adolescentes entre os
13 e 17 anos de idade, de marcada diversidade
cultural, procurou-se promover o conhecimento de obras de arte da tradição ocidental.
Palavras chave: trabalho por projeto / cultura
visual / imagem / cor.

Abstract: The theme of this communication is the

enrichment of the visual culture, in the domain of
the european art history, by means of an pictoric
intervention in the school environment.Working
on a peripheral geographic context, with a group
of teenagers between 13 and 17 years old, of a clear
cultural diversity, searching for an increase of
knowledge of the western tradition’s works of art.
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Introdução

A presente comunicação é o resultado da intervenção pedagógica realizada
durante a prática supervisionada, no âmbito do Mestrado em Ensino de Artes
Visuais do 3º ciclo e secundário da Universidade Lusófona de Humanidade e
Tecnologias. Esta prática supervisionada decorreu no ano letivo de 2017/2018,
no Agrupamento de Escolas de Castro Marim, sob a orientação da professora
cooperante Maria Cristina Serote. O estágio decorreu entre Outubro de 2017 e
Junho de 2018, na escola sede do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, e
a intervenção pedagógica que é objeto deste estudo abrangeu, nesse período de
tempo, o trabalho desenvolvido com uma turma do 8.º ano.
Esta investigação nasce de uma vontade de dar mais sentido ao conteúdo do
currículo dos alunos, incluindo atividades que estejam diretamente relacionadas com suas especificidades. O grupo de alunos com quem a prática supervisionada foi realizada tem, na maioria, nacionalidade portuguesa, mas provém
de famílias imigrantes ucraniana, holandesa, francesa, estadunidense, búlgara
e espanhola. Por outro lado, pela situação geográfica do seu local de residência,
este grupo não tem acesso a exposições de arte ou museus. Por isso, a preocupação principal deste estudo foi como familiarizar estes jovens com a tradição
artística ocidental.
Pretendemos assim, com este estudo, contribuir para a compreensão contextualizada das obras de arte e de modelos artísticos europeus que, embora
constituam referências importantes na nossa formação, são muitas vezes
alheios à tradição cultural local.
Para o projeto, que consistiu na pintura dos bancos do recreio, foi empregue
a metodologia de trabalho por projeto, de forma a desenvolver nos alunos a capacidade de pensar criticamente e de resolver problemas.
A investigação partiu de uma perspetiva teórico-prática no âmbito das artes pictóricas europeias. O processo de investigação começou com a ativação e
análise da experiência de práticas artísticas desenvolvidas no campo da disciplina de Educação Visual e no desenvolvimento do projeto – “Banco de Arte Europeia” – em que procurámos conciliar a escolha crítica, por parte dos alunos,
de algumas obras chave da história da arte europeia e o consequente enriquecimento da sua cultura visual, com a aquisição de competências pictóricas, com o
reforço da autonomia, da reflexividade crítica e da responsabilização individual
inerentes ao trabalho de projeto.

1.1 Apresentação do projeto e dos seus objetivos

Nesta investigação e em todo o processo do projeto, foram realizadas pesquisas
de informações teóricas e visuais, que serviram para contextualizar o trabalho
criativo e criar um índice de perguntas que organizavam o trabalho, tendo em
conta os objetivos, definidos para o projeto:
— Melhorar o conhecimento que os alunos têm de obras de arte da tradição ocidental
— Fomentar as capacidades de pesquisa e seleção de imagens de obras
de arte
— Desenvolver ferramentas conceptuais e conhecimentos técnicos no
domínio da pintura para entender, experimentando, a criação de
obras de arte
— Com base nesses conhecimentos e nessa experiência, desenvolver
uma atitude crítica por parte dos alunos perante as obras de arte, no
sentido da construção de mapas de referências pessoais
— Da obra de arte à minha obra: criar as condições para que os alunos
realizem intervenções artísticas permanentes nos bancos do recreio
da escola, inspiradas em obras de arte ocidental por si escolhidas.
Na formulação deste projeto, encontra-se implícita uma conceção da educação artística que recolhe os tributos que marcaram a sua renovação nas últimas
décadas e que, além de desenvolver competências artísticas, desafiam a visão
da realidade e incorporam processos de reflexão, que ajudam a reformular a
nossa interpretação da cultura local e europeia, de acordo com a Pedagogia Crítica e a Educação Intercultural.
O planeamento inicial do trabalho (Figura 1), teve em conta o que foi lecionado
nos anos anteriores e no início do ano letivo, sobre o grafismo, cor e composição.
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Para iniciar, optámos por uma análise da comunidade escolar e do meio envolvente do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, certificando-nos das
condições logísticas desta escola, de um estudo do contexto escolar dos alunos,
bem como das condições do meio envolvente e das iniciativas culturais existentes no concelho.
A execução do projeto dividiu-se em sete etapas organizadas de forma sequencial tendo em vista a realização de uma pintura num elemento de mobiliário urbano da escola, inspirada numa obra pictórica europeia.
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1.2 Debate e partilha de ideia

A segunda etapa do projeto consistiu na apresentação do tema/problema e dos
objetivos orientadores de toda a atividade aos alunos.
Procurámos estimular os alunos dizendo-lhes que, a partir daquele momento, eles seriam artistas em processo de aprendizagem e não apenas alunos que
vinham para as aulas aprender o que o professor lhes queria ensinar, que teriam
o direito de decidir e apresentar ideias e soluções. A partir de hoje, a sala de
aula passaria a ser uma cooperativa artística, onde os alunos participariam com
ideias e soluções para as diferentes etapas do projeto.
Após a definição do tema e do debate de ideias com os alunos e dos objetivos
do projeto foi entregue aos alunos o cronograma de trabalho.
1.3 Pesquisa científica da cor e da imagem

Nesta etapa os alunos realizaram um estudo dos teóricos da cor, como Newton,
Goethe, Itten e Munsell, em formato de debate.
1.4 Trabalho específico sobre a personalidade através da cor

Posteriormente houve o cuidado de trabalhar a sintetização gráfica de uma
imagem e com estes conceitos elaborámos construções de estudos de cor (Figura 2, Figura 3 e Figura 4), utilizando a técnica do pastel de óleo, pondo em
prática os conhecimentos adquiridos pelo estudo dos teóricos da cor.
Houve o cuidado que colocar as diferentes composições nos espaços que
mais lhes identificavam.
1.5 Pesquisa científica de pintores Europeus e estudo de uma obra

A quinta etapa do projeto consistia na pesquisa de pintores europeus e na escolha de uma obra com que cada um dos alunos iria trabalhar dali em diante.
Esta etapa assumia-se como uma etapa fundamental no desenvolvimento do
projeto. Uma pesquisa incorreta e deficiente poderia colocar em causa todo o
processo seguinte.
Para não se correr o risco dos alunos poderem escolher o mesmo pintor,
cada aluno recolheu informação individual, que posteriormente enviou via correio digital de forma a que o professor pudesse com mais facilidade e atempadamente ter uma noção do conjunto. A informação foi recolhida e apresentada
na plataforma online do Padlet, de modo que todos os alunos tivessem acesso à
informação dos colegas de turma.
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Figura 1 ∙ Diagrama da interligação de trabalhos
envolvidos no projeto.Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Técnica de Pintura a pastel de óleo,
autorretrato. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Técnica de Pintura a pastel de óleo,
autorretrato. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Técnica de Pintura a pastel de óleo,
autorretrato. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Estudo bidimensional
do banco. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Estudo bidimensional
do banco. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Estudo bidimensional
do banco. Fonte: própria.
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Nesta etapa, pretendíamos que os alunos fizessem uma reinterpretação individual da obra escolhida através da utilização da cor, como meio de expressão
individual e artística.
Todo o trabalho de composição e execução foi realizado de acordo com a
metodologia projetual num processo criativo que desenvolve da seguinte forma:
problema; hipótese; procura de soluções; tentativas e experiências, solução final.
Os alunos, tendo em conta o problema de pintura dos bancos, trabalharam
em grupo, abordando várias hipóteses de desenvolvimento artístico. Decidiram coletivamente que cada banco deveria ser pintado na totalidade.
Em conformidade com o pintor escolhido por cada um, e depois de terem
selecionado uma pintura ou várias em concordância com as suas preferências
cromáticas e formais, os alunos esboçaram diversos estudos de composição
gráfica de forma a procurar soluções, que se enquadrassem com o objetivo de
resolução dos seus problemas (Figura 5 e Figura 6).
No processo de reprodução da composição, os alunos tiveram de realizar
pesquisas e num processo de tentativas e experiências, com o objetivo de reproduzir o desenho do projeto no suporte final (banco), o mais idêntico possível e
sem utilização de projetores eletrónicos.
Terminada a reprodução do desenho no banco, foi necessário escolher as
tintas e as cores.
Nesta fase, à semelhança das etapas anteriores os alunos estavam bastante
motivados e entusiasmados. Por um lado, estavam contentes e orgulhosos do seu
trabalho de pintura, por outro, a expressividade que a pintura ia dando ao banco,
estimulava e motivava ainda mais os alunos durante esta etapa. Creio que nesta
etapa ainda existia uma preocupação maior dos alunos em realizar o trabalho de
forma mais perfeita, existindo da parte deles um enorme receio de falhar (Figura 7).
À medida que a composição cromática e as suas emoções e sensações ganhavam forma, o entusiasmo e a motivação dos alunos pelo projeto aumentava
gradualmente. Talvez tenha sido nesta etapa que os alunos ganharam consciência de que eram verdadeiramente capazes de realizar algo que deixasse uma
«pegada» na comunidade escolar, repleta de personalidade, relativamente ao
que tinham visualizado aquando da apresentação do projeto. Foi muito enriquecedor quer para os alunos, quer para a professora visualizar a solução final.
No entanto, apesar do trabalho ter-se expandido para além do horário letivo
previsto e do termo do 3.º período, houve a necessidade de adaptar a planificação e as tarefas em função do tempo disponível para a sua concretização, sem
comprometer a essência do projeto.
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1.6 Representação bidimensional e pintura dos bancos
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Figura 8 ∙ Solução final das pinturas. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Solução final das pinturas. Fonte: própria.

1.7 Exposição e inauguração dos trabalhos

Os alunos queriam realizar um trabalho pessoal por este ter a possibilidade de
ser visto, pela comunidade escolar nos próximos anos, e, não apenas para ser
guardado dentro de um portfólio e arquivado. Os alunos, através da exposição
dos trabalhos, sentem-se recompensados pelo esforço despendido durante a
realização do projeto, pelo trabalho colaborativo de entreajuda, no seio da turma (Figura 8 e Figura 9).
Conclusão

A pouca idade dos alunos envolvidos no projeto e o facto de residirem longe
dos centros culturais mais importantes do País não lhes permite o acesso a exposições ou museus de arte, estando limitados às atividades culturais locais.
Assim, a preocupação principal deste estudo foi a de familiarizar estes jovens
com algumas obras de arte ocidental que constituem referências importantes,
não apenas no ensino das artes mas também numa cultura visual global.
Ao longo destas etapas foram-se recolhendo dados relativamente a todo
este projeto de uma forma articulada, com pontos em comum: da comunidade
escolar; dos projetos desenvolvidos no agrupamento; dos questionários; do diário gráfico, do retorno dos alunos e restante comunidade escolar.
Através deste trabalho de projeto, favoreceu-se assim não apenas o enriquecimento da cultura visual dos alunos, mas também o conhecimento na prática
de algumas técnicas artísticas. Este conhecimento permitiu aos alunos opinar
informadamente sobre esta matéria e, depois, selecionar uma pintura da sua
preferência para a fase final do projeto, a pintura dos bancos da escola.
Para além disso, os dados indicam que a pedagogia por projetos contribuiu
para o desenvolvimento de competências e atitudes que ajudaram ao crescimento individual e por sua vez ao coletivo da turma. Verificou-se um aumento
nos índices de trabalho na aula, na autonomia dos alunos e na capacidade de
trabalhar em colaboração. Por último, desenvolveram-se ainda as relações interpessoais na sala de aula entre professor/aluno e aluno/aluno. Nessa relação,
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Para terminar, podemos dizer que os resultados desta etapa do projeto superaram largamente todas as expectativas, quer ao nível da motivação e empenho
dos alunos, quer ao nível da qualidade do produto final. Assim, podemos corroborar a ideia defendida por Abrantes (1994) de que os alunos quando estão
motivados para aprender utilizam mais estratégias cognitivas e metacognitivas
de modo a ultrapassar tarefas e situações mais complexas, envolvem-se mais
nas atividades escolares e consequentemente aprendem melhor.
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de ensino-aprendizagem, o professor e o aluno trocam de papéis constantemente: o aluno aprende à medida que ensina e o professor ensina e aprende
com o outro.
Tendo atenção à pedagogia de trabalho de projeto de Hernández (1998;
2000), consideramos que também aqui se levaram em atenção três fases que
compõem o processo de avaliação: a inicial, a formativa e a síntese. A recolha
das provas iniciou-se sempre de uma perspetiva de aprendizagem cooperativa
no seio da turma, de forma a todos aprenderem com todos.
O desenrolar desta investigação foi um processo de aprendizagem para todos os participantes, refletindo o sucesso do trabalho executado, demonstrado
pelo feedback positivo dos alunos que ao longo da prática revelaram interesse
colaborativo no processo de ensino/aprendizagem. Desta forma, foi possível
adaptar estratégias para os participantes serem capazes de apreender a modificar processos de trabalho.
Em particular, o trabalho de projeto contribuiu gradualmente para desenvolver nos alunos a capacidade de selecionar dúvidas e de resolver problemas,
mas também para desenvolver a personalidade de cada um, dando importância ao coletivo, mas essencialmente ao indivíduo, uma realidade única e irrepetível. Este foi um processo de conquista gradual que se foi estabelecendo à
medida que o projeto avançava. Para além disso, estabeleceu-se uma relação
de confiança entre alunos e professor que também contribuiu para deixar os
alunos mais à vontade e se revelarem.
Efetivamente, a fase final deste projeto – a pintura dos bancos no local – constituiu um grande desafio para alunos deste ano de escolaridade. É de salientar
a ampliação drástica da escala do trabalho – da folha de papel para a superfície
tridimensional de maiores dimensões – e do contexto de atuação – da intimidade da sala de aula, para a exposição pública no espaço coletivo do recreio – que
não é comum neste ano de escolaridade.
Retrospetivamente, pode ainda afirmar-se que, através desta experiência
pedagógica, não apenas os alunos do 8.º ano que realizaram as pinturas, mas
todos os alunos da escola ficaram a beneficiar deste museu de arte a céu aberto.
Com efeito, o recreio da escola ficou com quinze bancos permanentemente pintados com imagens que aludem a obras de arte europeia que podem continuar a
alimentar a cultura visual dos alunos.
A palavra “banco”, no título do projeto, alude justamente a esse duplo significado: banco físico para sentar e banco no sentido de repositório de imagens
de obras de arte.
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Resumo: Apresentaremos, nesta comuni-

Abstract: In this communication, we will present

cação, uma síntese das investigações efetuadas sobre a educação escolar e a tradição
pomerana do Estado brasileiro do Espírito
Santo, objetivando compreender a diversidade de fatores sociais apresentados no cotidiano dos indivíduos em contraponto à organização social e cultural estabelecidades nas
comunidades tradicionais pomeranas.
Palavras chave: tradição / cultura / memória.

a synthesis of the investigations carried out on
school education and the Pomeranian tradition
of the Brazilian State of Espirito Santo, aiming
to understand the diversity of social factors presented in the daily life of individuals as opposed to
the social and cultural organization established
in traditional Pomeranian communities.
Keywords: tradition / culture / memory.

1. Pomeranos no Espírito Santo

A Pomerânia (Pommern), antiga Província da Prússia, foi instituída em 1817.
Devido a Unificação da Alemanha, a partir de 1871, a Pomerânia foi convertida em um dos estados do Império Alemão, permanecendo até 1945. Por fim,
ao término da 2ª Guerra Mundial e o Tratado de Potsdam, a Pomerânia Anterior (30% — “Vorpommern” — porção oeste do território), foi integrada à Alemanha e a Pomerânia Posterior (70% — “Hinterland” — porção Leste do território)
anexada à Polônia (Figura 1).
A vinda de imigrantes europeus para o Brasil foi estimulada pelo Governo
Imperial do Brasil, incluindo divulgação nos principais jornais da Alemanha no
início do século XIX.
A emigração, do início do século XIX, na Pomerânia foi fomentada por guerras, fome, invasão estrangeira, falta de liberdade religiosa, entre outros fatores.
Para obter permissão de emigração, com grande burocracia para dificultar ou
até mesmo impedir o processo, e os indivíduos que adquiriram a permissão de
emigração perdiam a cidadania pomerana.
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Os pomeranos chegaram ao Estado do Espírito Santo a partir de 1859. No período da
emigração a Pomerânia possuía, aproximadamente, dois milhões de habitantes.
No contexto histórico-social, destacamos dois mecanismos institucionais presentes desde o início da imigração pomerana no Estado: a religião e a educação.
No que se refere à religião, cabe referir o poder desta instituição, do nascimento à morte, dos simbolismos estruturados, que permeiam toda a vida em
comunidade, fazendo articulações com a cultura maior.
Os ritos, e suas representações na comunidade pomerana, vivenciaram
representações da cultura externa, assimilando e agregando valores à cultura
trazida pelos imigrantes. Os principais ritos presentes nestas comunidades são
o nascimento, o casamento e a morte, compartilhados com a família e o grupo
local, inferindo significados na comunidade escolar.
O nascimento, envolto de alegria e muito cuidado, é compartilhado desde a
gravidez, se estendendo aos primeiros anos de vida.
O casamento, rito de passagem, entre o sagrado e o popular, é responsável
pela preservação dos valores e tradições pomeranas.
A morte e os ritos funerários possuem relevância de destaque e envolvem
grande parte da comunidade local. A morte é entendida como imprescindível
ao equilíbrio com o universo, constituindo-se o momento de ruptura mais reverenciado. A visita ao cemitério, estimado como local sagrado e aporte determinante da cultura e tradição pomerana, é um compromisso para os familiares.
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Figura 1 ∙ Mapa Político após o Tratado de
Potsdam. Fonte: Stur, 2018:13.
Figura 2 ∙ Quadro produzido pela Delegacia de
São Lourenço do Sul, RS (1942). Fonte: Ediberto
Luiz Hammes.
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Os primeiros imigrantes pomeranos do Estado do Espírito Santo chegaram
ao Espírito Santo em 28 de junho de 1859, somando “Ao todo, mais de 2.300 pomeranos se instalaram em terras capixabas ao longo do século XIX.” (Granzow,
2009: 11).
Os municípios de Domingos Martins e Santa Leopoldina foram os que mais
receberam imigrantes pomeranos; e seus descendentes, em busca de novas
oportunidades, terras férteis e melhores condições de vida, migraram para outros municípios e estados.
Segundo Stur, em 2010, a população de descendentes da Pomerânia no Espírito Santo era de aproximadamente 146.000, e estava fixada nos municípios de:
Santa Maria de Jetibá, Laranja da Terra, Vila Pavão, Domingos Martins, Pancas,
Afonso Cláudio, Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, Vila Valério, entre outros.
Ao se fixarem no Espírito Santo, os pomeranos se defrontaram com uma realidade dolorosa, cercada de dificuldades, com falta de infraestrutura, diferença
climática e total ausência de comunicação, fatores que contribuíram para o isolamento das comunidades. Apesar de toda a adversidade, este isolamento auxiliou
no fortalecimento de suas heranças, valores, costumes e identidade culturais.
Durante a Segunda Grande Guerra, devido uso de língua germana, os pomeranos foram associados aos alemães, vivenciando perseguições e discriminação. Os membros das comunidades foram forçados a entregar seus livros
para incineração e proibidos de utilizar a língua mãe, sendo obrigatório o uso
da língua portuguesa nas escolas e templos, reforçando o isolamento das comunidades e constrangimento do uso da língua pomerana em locais públicos,
o que observamos ainda nos dias de hoje. A proibição de se falar outros idiomas
no território brasileiro foi legislada no período da Ditadura Vargas, tornando
obrigatória a exposição de quadro (Figura 2), onde se lê: “É proibido falar os
idiomas Alemão, Italiano e Japonês”.
De acordo com o documentário Bate-Paus (Jacob, 2007), ao mesmo tempo
em que os pomeranos eram convocados para lutar, na 2ª Guerra Mundial, contra o governo alemão pelo exército brasileiro, suas famílias eram associadas
aos nazistas, considerados inimigos do Estado e sofriam inúmeras agressões
físicas, encarceramento, invasões e depredação de propriedades, saques, entre
outras barbáries.
Os pomeranos, mesmo com as inúmeras dificuldades enfrentadas, o isolamento de algumas comunidades e as perseguições, conseguiram se organizar
e prosperar, fortalecendo sua cultura e estrutura agrária, mantendo papel de
destaque no Espírito Santo.
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Figura 3 ∙ Descendentes da família Eller:
Noemia, Noelzia, Adelia, Genessi, Rodolpho,
Auta, Delmirio, Adelar e Sergio (1961).
Fonte: Arlindo Schultz
Figura 4 ∙ Casamento. Fonte: acervo Ernesto
Röpke e Zulmira Rodrigues da Fonseca Röpke.
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Os pomeranos, antes da conversão ao cristianismo, adoravam deuses relacionados à natureza, reforçando, ainda hoje, seu amor à natureza e sua ligação de
fé com a terra e a agricultura.
A igreja mantém papel de destaque na comunidade pomerana, reputada sagrada e valiosa. O cotidiano das comunidades é estreitamente ligado à igreja e
seus ritos litúrgicos, sendo eles, em sua maioria, ligados à Igreja Evangélica de
Confissão Luterana.
Os membros das comunidades pomeranas possuem profundos laços com a
religiosidade, rezas, benzeduras e crença na magia, misturando representatividade e significados, marcando a identidade social e étnica dos sujeitos. A utilização da magia “[...] como forma de pensamento e ação [...]” (Elias, 1994: 70)
auxilia na obtenção de controle, mesmo que por meio de fantasia, dos eventos
do cotidiano.
Segundo Manske (2015), na tradição pomerana destacam-se três ritos, carregados de representações simbólicas: o nascimento, o casamento e a morte.
Os descendentes pomeranos (Figura 3) compartilham estes ritos com a família,
a igreja e a comunidade local, incluindo alegrias, tristezas e todos os sentimentos que os envolvem.
Nas comunidades pomeranas a convivência intergeracional se faz presente,
os idosos são respeitados e valorizados, participando da vida em comunidade.
Este convívio propicia o reavivamento da história, prestando um grande trabalho à sociedade. De acordo com Chauí (1979) “a função social do velho é lembrar e
aconselhar”, os velhos são os guardiões do passado, os responsáveis por resgatar
e transmitir, às futuras gerações, suas culturas.
A mulher também desempenha papel de destaque na preservação das tradições, ritos e cultura pomerana. Os valores, saberes, fazeres, cultura, crenças, e
outras manifestações, são mediados pela oralidade, compilando o saber sagrado dos antepassados.
O nascimento é cercado de crenças e superstições desde a gestação.
O batismo, rito de passagem das igrejas Luterana e Missouri, é o instrumento
de ligação entre a família, a criança e a comunidade, considerada uma obrigação
familiar, de cunho religioso e social, onde a criança é apresentada à comunidade.
Este sacramento é realizado no nos primeiros dias de vida com o propósito de
trazer proteção e bençãos divina aos recém-nascidos, criando um vínculo com o
divino, com poder de livrar a criança dos males, inclusive da morte.
A confirmação de fé é outro importante rito de passagem entre a infância a
adolescência e a juventude.
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A Festa de Casamento, maior festa dos pomeranos, com duração de dois a
três dias, é considerada um rito de passagem, tanto para o homem, quanto para
a mulher, que inclui elementos do sagrado e popular, envolvendo toda a comunidade, com muita comida e música.
No Brasil, observamos algumas mudanças na tradicional Festa de Casamento — como da vestimenta preta da noiva, utilizada até o início do século XX,
substituída pela vestimenta branca (Figura 4); e o convidador “Hochzeitsbitter” que substituiu o cavalo pela motocicleta como meio de transporte (relato
do Sr. Floriano Pagung em 19/04/2019) — sendo que nenhuma destas mudanças descaracteriza os traços dos casamentos realizados desde a imigração. Estão entre os preparativos os convites, a preparação da festa, registros, escolha
dos padrinhos, entre outros. São etapas do ritual: o convite, feito e língua pomerana, recitado nas casas da comunidade e de familiares; o primeiro dia de
festa, na sexta-feira, com o ritual de quebra-louças “Polterowend”; o casamento,
no sábado, com arco de bambu enfeitado de fitas na entrada e um mastro alto
com a bandeira contendo as iniciais dos noivos, carros enfeitados, bandeiras e
fogos de artifício; e a continuação da festa até o domingo, sem a presença dos
noivos. Após o casamento, os noivos passam a ter novas atribuições na família,
na igreja e na comunidade.
Os cemitérios (Figura 5), assim como as igrejas, são considerados sagrados
desde o período em que viviam na Pomerânia. A morte é reverenciada, com
preservação de tradições fúnebres — um rito de passagem necessário para o
equilíbrio do universo. As cerimônias funerárias iniciam logo após a morte.Os
familiares comunicam o falecimento à comunidade, que é convidada a participar das solenidades, e a participação no enterro é um compromisso entre os
integrantes da comunidade. Na igreja, o falecimento é anunciado com três badaladas de sino e a cerimônia religiosa é realizada pelo pastor no cemitério ou
na casa do morto. O rito é encerrado após a benção e o sepultamento.
A manutenção dos ritos e práticas dos descendentes pomeranos fortalecem
o convívio em comunidade.
3. Integração entre a educação formal e cultura pomerana
no Estado do Espírito Santo

A Língua Pomerana é considerada Patrimônio Cultural do Estado do Espírito
Santo (EC nº 64/2011:46). Com objetivo de valorização deste Patrimônio Cultural para atender às necessidades das comunidades pomeranas,
[...] buscando o respeito, o princípio da sustentabilidade e a sobrevivência desses
povos e comunidades, no que diz respeito aos aspectos físicos, culturais e econômicos,
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Figura 5 ∙ Lápide Olga Ohnesorge. Fonte:
Carlos Rominik Stur.
Figura 6 ∙ I Guandu Pomerfest (2017). Fonte:
Reginaldo Pereira Pires.

Figura 7 ∙ II Guandu Pomerfest (2018).
Fonte: Reginaldo Pereira Pires.
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A Secretaria de Estado da Educação (SEDU) iniciou, em 2014, uma série
de trabalhos de formação em Língua Pomerana para professores da Educação
Infantil e Ensino Fundamental das escolas das redes municipais e estadual do
Estado do Espírito Santo atendendo à demanda do Programa de Educação Escolar Pomerana — PROEPO.
Destacamos os impactos culturais experimentados por esses cidadãos
quando ingressam na vida escolar, e como o ensino da Arte e a aprendizagem
formal interage e influencia suas vidas no âmbito familiar e comunitário.
A família tem função primordial na educação das crianças das comunidades
pomeranas. O pai é constituído de autoridade frente à família, mas compete à
mãe a manutenção da tradição cultural, o ensino da língua e todos os valores
instituídos na comunidade. É na primeiríssima infância que as tradições se manifestam e tornam determinantes na noção de pertencimento.
Ao ingressar na escola a criança pomerana precisa se ocupar de aprender outra língua e atender aos objetivos do período de alfabetização, tendo que aprender a ler e a escrever na língua oficial, o português, abrindo mão, em muitas localidades, de sua língua materna. São inúmeros os relatos das dificuldades encontradas por crianças, que só conhecem a língua pomerana ao entrar no Ensino
Fundamental, pois em muitas comunidades as práticas escolares desconsideram
sua língua e sua cultura. É comum o sentimento de timidez e inadequação devido
dificuldade de comunicação. Considerando a falta de estímulo ao uso da língua
materna e dificuldades de comunicação, não raro podemos observar a recusa em
falar a língua pomerana por parte de alguns jovens após alfabetização.
Diante da preocupação de pais, mães e membros das comunidades pomeranas, pesquisadores e professores em parceria com Secretarias Municipais de
Educação dos municípios: Laranja da Terra, Domingos Martins, Pancas, Santa Maria de Jetibá e Vila Pavão se reuniram, em 2003, para discutir políticas
educacionais em prol da valorização, fortalecimento da cultura, língua oral e
escrita pomerana. Assim, foi criado, em 2005, o Projeto de Educação Escolar
Pomerana — PROEPO, e em 2007, o projeto foi instituído programa. Em 2014, o
Programa somava sete municípios capixabas: Afonso Cláudio, Domingos Martins, Itarana, Laranja da Terra, Pancas, Santa Mª de Jetibá e Vila Pavão. Assim,
foi assinado, por intermédio das Secretarias Municipais de Educação dos municípios participantes, o Termo de Parceria entre os Municípios Participantes do
PROEPO (2014).
Considerando o Currículo Básico Escola Estadual — CBEE (2009) e visando
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assegurando a permanência das próximas gerações (Currículo do Espírito Santo,
2018:35).
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atender às necessidades das comunidades pomeranas do Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Educação inicia formação em Língua Pomerana para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental das escolas das redes municipais e estadual do Espírito Santo, no ano de 2014.
A Secretaria de Estado da Educação instituiu, em 2016, um grupo de trabalho para elaboração de uma nova proposta de formação de professores, contando com profissionais da educação, membros das comunidades pomeranas
e representantes das Secretarias Municipais de Afonso Cláudio, Baixo Guandu,
Domingos Martins, Itarana, Laranja da Terra, Pancas, Santa Mª de Jetibá e Vila
Pavão, e servidores da Secretaria Estadual da Educação. A proposta elaborada
pelo grupo de trabalho, ainda em análise, objetiva desenvolver formação para
professores das Redes Estadual e Municipais de ensino, aprimorar os conhecimentos sobre a língua pomerana e priorizar uma política pedagógica que valorize e fortaleça a tradição oral, a cultura e outras tradições.
Destacamos a iniciativa do município de Baixo Guandu, que no ano de 2017,
realizou a “1ª Festa Pomerana, a 1ª Guandu Pomerfest” (Stur, 2018:129), seguindo tradição de outros municípios que possuem, no calendário oficial, programação cultural destinada a estas comunidades.
Segundo Daenne Wendler Ortelan Wolfgramm (funcionária da prefeitura
de Baixo Guandu — entrevista por e-mail, no dia 03/05/2019), a prefeitura de
Baixo Guandu, por meio da Secretaria da Educação e da Secretaria da Cultura, incentiva a participação das comunidades escolares na Pomerfest fazendo a
“ligação entre escola/comunidade e apresentações culturais na festa”, informa
que são envolvidas as famílias que se identificam com a cultura, e todos são convidados a participar caracterizados de um desfile festivo no dia da Pomerfest.
Os desfiles da I e II Guandu Pomerfest (Figura 6 e Figura 7) foram organizados
pela Daenne e pelo Reginaldo Pereira Pires (servidor da prefeitura e fotógrafo),
juntamente com a comissão da festa. Daenne acrescenta que “As fanfarras das
escolas municipais são convidadas para participarem e alegrar o desfile, que
conta com um envolvimento de toda a comunidade”.
No componente curricular Arte, das unidades escolares do Estado, particularmente nas comunidades pomeranas, se faz necessário a fim de “Reconhecer
a importância da arte e das manifestações culturais na sociedade e na vida das
pessoas” (CBEE, 2009:177), respeitando a diversidade e valorizando a cultura,
patrimônios culturais, saberes e fazeres das comunidades.
Reconhecer que cada criança possui valores e conhecimentos prévios, e que
estes devem ser respeitados e valorizados, é de suma relevância para construção de novos conhecimentos. Os conteúdos a serem ensinados, bem como a

Conclusão

Alicerçado nas pesquisas sobre imigração pomerana no Estado do Espírito Santo, notamos a estreita relação entre a religiosidade e a educação, perspassando
toda a sua história e cultura.
Concebemos que o isolamento involuntário, desde os primórdios da colonização, fortaleceu as tradições pomeranas e seu sentido de pertencimento, contribuindo para a manutenção de suas tradições, ritos, oralidade e língua.
A fase de escolarização, necessária e de cunho obrigatório, associada às
políticas públicas, proporciona maior interação social com outras culturas,
não apenas para a produção de conhecimento nas comunidades, mas principalmente, para manutenção, difusão e valorização de seu patrimônio cultural
junto à comunidade capixaba, em nivel nacional e internacional.
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metodologia de ensino, devem considerar os saberes prévios dos educandos e as
informações adquiridas, agregando novos contextos à aprendizagem e a tradição
local, validando-a. A educação e a cultura pomerana devem ir além do simples
ato de ensinar e difusão — considerando que estão inseridas em uma cultura coletiva — estabelecendo relações entre a tradição cultural destes povos e as tradições
regionais, nacionais e internacionais, preservando e valorizando suas manifestações e patrimônios culturais. Desta forma, conseguiremos promover um currículo que respeite e estimule a diversidade cultural local e nacional.
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Resumo: A comunicação visa apresentar in-

Abstract: The aim of the communication is to

ventário das formações realizadas, desde
2010, aos docentes do ensino da arte, do estado brasileiro do Espírito Santo, desenvolvidas
pelo Centro de Formação dos Profissionais da
Educação do Espírito Santo, que tem por objetivo a implementação sistemática da Política
Estadual de Formação Continuada, destinada
aos profissionais da educação da rede pública
estadual.
Palavras chave: formações / arte / educação.

present an inventory of the trainings held since
2010 for teachers of art education in the Brazilian
state of Espírito Santo, developed by the Centro
de Formação dos Profissionais da Educação do
Espírito Santo, whose objective is the systematic
implementation of the Política Estadual de Formação Continuada, aimed at education professionals in the state public network.
Keywords: formations / art / education.

1. Entre a realidade e o disposto

Desde a aprovação da obrigatoriedade do ensino da Arte nas escolas de Educação Básica pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação — LDB 9.394/96, pesquisadores do Ensino da Arte se dedicam a estudos e orientações aos professores
para desenvolvimento do ensino da arte.
As primeiras orientações foram apresentadas aos professores com objetivo
de apontar metas de qualidade, contribuir para o desenvolvimento integral do
aluno, assim como propiciar o acesso e ampliação dos conhecimentos da realidade social e cultural.
Em 14 de dezembro de 2018, foi homologada a etapa do Ensino Médio da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) — conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
A BNCC é documento norteador dos currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, em todo o Brasil.
Conforme redação da BNCC, o componente curricular Arte está focado nas
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Nesta comunicação almejamos apresentar um inventário das formações contínuas realizadas, desde 2010, aos docentes do ensino da arte, da educação básica, do estado brasileiro do Espírito Santo, desenvolvidas pelo Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo — CEFOPE, que tem
por objetivo a implementação sistemática da Política Estadual de Formação
Continuada, destinada aos profissionais da educação da rede pública estadual
de ensino (redes municipais e estadual de educação) no Estado.
As formações, destinadas aos docentes do componente curricular Arte, desenvolvidas pelo CEFOPE, criado pela Lei Estadual N° 10.149, em 17/12/2013 —
em substituição da Gerência de Formação do Magistério-GEFOR — objetivam
valorar e capacitar os docentes para atuação nas unidades escolares com ações
educativas que envolvam a identificação e reconhecimento das linguagens artísticas nos âmbitos: local, regional, nacional e internacional; proporcionando
espaços para reflexões e partilha de conhecimentos específicos da arte e do ensino da arte, possibilitando o exercício de sua flexibilidade na articulação dos
conteúdos, metodologias e recursos.
A formação de professores, no Estado, contribue para aprimorar as práticas
pedagógicas no âmbito escolar, agregando conhecimentos específicos sobre o
ensino da arte.
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linguagens: Artes visuais, Dança, Música e Teatro. A Base propõe abordagem
das linguagens em articulação com seis dimensões do conhecimento (criação,
crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão).
O Currículo do Espírito Santo, para as etapas Educação Infantil e Ensino
Fundamental, foi homologado em 2018, e a etapa do Ensino Médio está em
fase de construção. Em razão da concepção do ensino do componente curricular arte como “experiência que envolve a apreciação, a identificação, a criação
e a crítica da cultura local e regional” (Currículo do Espírito Santo, 2018:53), é
possível estabelecer relações com a produção nacional e internacional. No entanto, ao nos aproximamos dos espaços escolares, percebemos que o previsto
nas legislações Federal e Estadual não é contemplado de fato, posto que nestes
espaços há um número significante de profissionais não habilitados lecionando
o componente curricular Arte.
O diagnóstico apresentado na Política de Formação de Professores do Estado do Espírito Santo, publicada em 2018, verificou que menos de 37% dos decentes que atuam nos anos finais do ensino fundamental, com o componente
curricular Arte, possuem formação adequada para exercício de suas funções. Já
na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e no ensino médio,
não foram informados dados específicos para este grupo de profissionais, condensando a informação de que 80% dos docentes que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental possuem formação adequada,
reduzindo para pouco mais de 60% no ensino médio. O diagnóstico nos remete
às dificuldades de ordem pedagógica, no que se refere à concepção de ensino de
arte, relação entre conteúdos, metodologia e avaliação, produzindo um processo de ensino precário e limitado, com proposição de atividades dissociadas de
um contexto, limitando-se à repetição de técnicas como, desenho cego, recorte
e colagem, nanquim raspado, construção com sucata, confecção de cartões e
cartazes. Perpassando por confecção de materiais referentes a datas comemorativas, desenhos xerocados para colorir, estudo dos conceitos de ponto, linha,
cores primárias e secundárias e a abordagem da história da Arte, em ordem cronológica, indo da Pré-história à Contemporaneidade.
A prática do ensino de arte nesta perspectiva constitui uma das razões para
manutenção da visão do componente curricular Arte como inferior, de menor
importância, em relação às outras. Quando consideramos a mudança na legislação e das diferentes nomenclaturas utilizadas (Educação Artística, Arte-Educação, Ensino da Arte, ou simplesmente Arte), sem reformularmos as
concepções de arte e sua fundamentação, não conseguimos alcançar avanços
significativos com relação à qualidade do ensino de arte.

[...] a docência em arte feita por pessoas consideradas não capacitadas
adequadamente ocorre em prejuízo para o ensino de arte, o tempo didático costuma
ser curto, e se neste tempo não se oferece aos alunos a oportunidade de aprendizagem,
por falta de profissionais preparados, privando-o de participação sócio-cultural
informada e de ações criativas, nas quais, sua subjetividade dialoga com as produções
individuais, coletivas e de artistas em diferentes linguagens artísticas. Escolhas
teóricas inadequadas e orientações didáticas equivocadas podem imprimir uma visão
deformada de arte, sem qualidade artística e estética (Iavelberg, 2007).

Ou seja, é imprescindível reconhecer que ensinar arte exige domínio de conhecimentos específicos em arte e dos fundamentos do seu ensino; somente a
aquisição dos conhecimentos específicos da arte e do ensino de arte pode possibilitar ao professor o exercício da sua flexibilidade na articulação dos conteúdos, recursos e técnicas a serem planejados e trabalhados em sala de aula.
Compreende-se que a qualidade no ensino de arte na Educação Básica só
será possível quando os avanços teóricos — conceituais e metodológicos — estiverem a serviço de uma efetiva formação dos profissionais, inicial ou continuada, promovendo assim, uma mudança de atitude perante a complexidade do
processo de ensino/aprendizagem em arte. O professor de arte deve, no mínimo, saber sobre arte, frequentar espaços expositivos de arte, assistir aos espetáculos de artes visuais, musicais e cênicas, ter rotina de leitura relacionada com
literatura e outras artes, saber sobre aprendizagem em arte e ter experiência em
processo de criação pessoal.
É necessário que o professor seja um estudante fascinado por arte, pois só
assim terá que ensinar e transmitir a seus alunos a vontade de aprender. Nesse sentido, um professor mobilizado para a aprendizagem contínua, em sua vida
pessoal e profissional, saberá ensinar essa postura a seus estudantes (Iavelberg,
2003:12).
De acordo com a autora, é difícil empreendermos uma formação continuada sem fascinação pela arte. O professor necessita de constante estímulo para
envolver-se com o estudo e a reflexão da arte na escola, e ampliar o pensar crítico, valorizando as atividades em sala de aula, se disponibilizando em participar
de grupos de estudos, desenvolvendo práticas de ver e conhecer a arte, assim
como frequentar espaços culturais.
Neste cenário, consideramos que a formação continuada é extremamente
necessária, tanto para viabilizar os momentos de estudos e construção de novas
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Para Rosa Iavelberg, em entrevista ao periódico científico Aguarrás, que publicou 36 edições bimestrais antes de encerrar suas atividades,
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Figura 1 ∙ Apresentações em Teatro dos alunos
da EEEFM Francisca Peixoto Miguel (2012).
Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Alunos do terceiro ano do ensino
médio, da EEEFM Francisca Peixoto Miguel, no
Laboratório de Informática para edição dos vídeos
inspirados dos contos de Edgar Allan Poe
(2013). Fonte: Própria.

2. As ações formativas

O CEFOPE, visando implementação sistemática da Política Estadual de Formação Continuada, tem como competências:
Planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar diferentes estratégias de
formação continuada dos profissionais da educação pública estadual, visando ao seu
aperfeiçoamento e à sua valorização;
Atuar em ações de cooperação técnica com o governo federal e com governos
municipais, visando à formação dos profissionais da educação;
Viabilizar parcerias com instituições afins, com o objetivo de promover a articulação
de ações e o intercâmbio técnico no seu campo de atuação;
Participar da construção de políticas de formação continuada dos profissionais da
educação, no âmbito da SEDU;
Credenciar-se para a oferta de cursos de especialização lato sensu no âmbito da
educação. (Diretrizes para a Formação Continuada dos Profissionais da Educação
do Espírito Santo, 2014:11).

As ações formativas são ofertadas pela Secretaria de Estado da Educação
nas modalidades: presencial, semipresencial e à distância (com utilização da
plataforma E-CEFOPE). Sendo, em sua maioria, registradas no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo (SIARHES),
com possibilidade de certificação e autenticação digital; e algumas Certificadas
por meio físico.
Para registro dos cursos ofertados pela SEDU/CEFOPE e certificação dos
participantes via SIARHES, seguimos procedimentos próprios. Após planejamento das ações a serem executadas, é elaborado um Plano de Ação Formativa
— com todas as informações necessárias, desde o processo de divulgação da
ação, inscrições, execução, avaliação, até a emissão de certificados.

267
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

possibilidades pedagógicas, quanto para a promoção de momentos de partilha
de experiências e vivências artísticas, envolvendo ações formativas integradas ao
cotidiano do professor dentro do espaço escolar, assim como em outros espaços,
tais como galerias, museus, teatros, etc. Acreditamos que estas, quando propositadas de forma participativa, podem tornar-se uma porta de entrada para motivá-lo de forma positiva, despertando o seu interesse em saber arte e ser professor de
arte cada vez com maior propriedade, tanto para formação pessoal quanto para
a proposição de ações com seu grupo de alunos. É importante que o professor
reflita sobre sua formação e seu percurso pessoal em relação ao ensino de arte,
pois assim ele exercita a sua autonomia, inventividade e percepção de caminhos
possíveis às transformações necessárias em seu percurso de docência.
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Figura 3 ∙ “Capacitação na exposição o Mundo Mágico
de Escher”, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Fonte:
http://portaldecursos.sedu.es.gov.br/course/view.php?id=28
Figura 4 ∙ Trabalho desenvolvido na oficina de arte,
“A Magia de Miró” (20153). Fonte: Própria.
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Figura 5 ∙ Alunos do noturno, da EEEM Prof.
Renato José da Costa Pacheco em visita à
exposição “Arte Comtemporânea Alexandre Mury:
fricções históricas” (20153). Fonte: Própria.
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Desde 2010, foram realizadas junto aos profissionais de Arte, 36 (trinta e
seis) capacitações/ações formativas, contando com 2.278 (dois mil, duzentos e
setenta e oito) cursistas, entre professores efetivos e em designação temporária
que atuam nas unidades de ensino da rede estadual.
Dentre as ações citadas, destacamos algumas ações desenvolvidas em parceria com o Serviço Social do Comércio — SESC, entre elas: oficinas/capacitações em
cinema, teatro, dança e música; e exposições de arte moderna e contemporânea.
As oficinas/capacitações em cinema, teatro, dança e música, foram realizadas com carga horária de 150 horas cada, aos finais de semana, em regime de
imersão, sendo a primeira edição em 2012 e a segunda em 2013, totalizando 110
(cento e dez) cursistas.
Concomitante às oficinas, os docentes desenvolviam ações com seus alunos
nas suas unidades escolares (Figura 1), e ao término da capacitação da segunda
edição, além das ações desenvolvidas nas unidades escolares, apresetaram os
trabalhos desenvolvidos no evento de encerramento das oficinas (Figura 2).
No processo de produção nas escolas, foram realizadas aulas expositivas,
pesquisas em laboratório de informática e exercícios práticos, possibilitando
aos educandos, atuar com dedicação e entusiasmo, enfrentando problemas,
indagando, buscando respostas às suas questões, ampliando o conhecimento e
trabalhando em equipe. Os resultados não poderiam ser melhores, alunos envolvidos e comprometidos com o processo de criação, entusiasmados com suas
descobertas, autônomos, autoconfiantes e solidários.
Além das ações por meio de oficinas, foram desenvolvidas capacitações para
as exposições de arte moderna e contemporânea, no Centro Cultural SESC Glória/Vitória-ES, no Museu de Artes do Espírito Santo — MAES e no Palácio Anchieta. Destacando-se, em 2015, as exposições “O Mundo Mágico de Escher”,
“A Magia de Miró” e “Arte Contemporânea: Alexandre Mury”.
Nas capacitações para as exposições de artes, os professores assistem à palestras e seminários, e participam de práticas artísticas, com propostas metodológicas para desenvolverem ações nos ambientes escolares. Após a capacitação,
desenvolvem ações com os alunos nas escolas e a Secretaria disponibiliza transporte e agendamento para que, juntamente com que os alunos, possam participar de uma visita guiada à exposição.
A “Capacitação na Exposição O Mundo Mágico de Escher”, realizada em
2014, no Centro Cultural SESC Glória, contou com a participação de 81 (oitenta
e um) participantes, na modalidade semipresencial, com carga horária de 40
horas. A formação inicial, devido atrasos nas obras do Centro Cultural, foi executada no Museu de Arte do Espírito Santo — MAES (Figura 3).

Conclusão

As ações formativas foram desenvolvidas, em sua maioria, na modalidade presencial, com aulas expositivas e práticas, contribuindo para ampliar as possibilidades de ensino aprendizagem no Ensino de Arte, proporcionando acesso a
conhecimentos específicos sobre arte e os diálogos que esta realiza com outras
áreas de conhecimento, estimulando acesso e reconhecimento da realidade social e cultural dos atores envolvidos no processo ensino/aprendizagem.
Ao analisarmos os resultados alcançados, percebemos que os saberes/fazeres desenvolvidos pelos professores de Arte, após participação nas formações
continuadas, contribuíram para maior valorização dos mesmos pelos alunos,
pais, pedagogos e diretores, melhorando sua autoestima e estimulando a continuidade dos estudos, o que qualifica cada vez mais seu trabalho no ambiente escolar juntamente com a comunidade. Além da repercussão nas unidades
escolares, onde os alunos envolvidos foram vistos, e se sentiram valorizados
como protagonistas de um processo criativo, com sentimento de pertencimento, tanto como estudantes, quanto como cidadãos.
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Realizada na sede do Governo do Estado do Espírito Santo, o Palácio Anchieta, a exposição “A Magia de Miró” (Figura 4), contou com capacitação para
73 (setenta e três) professores, na modalidade semipresencial, com carga horária de 40 horas.
Para a “Formação Arte Contemporânea: Alexandre Mury”, realizada em
2015, s SEDU disponibilizou 40 vagas, mas só se inscrveram 15 cursistas. A formação inicial foi realizada pelo Centro Cultural SESC Glória e contou com participação de servidores de outras redes de ensino. A formação completa foi executada na modalidade semipresencial (Figura 5), com carga horária de 40 horas.
Em todas as exposições citadas foram realizadas atividades presenciais
como palestras e oficinas de arte, atividades na plataforma E-CEFOPE (com
formadores/tutores do CEFOPE), desenvolvimento de ações nos ambientes
escolares com os alunos e visita guiada com os alunos.
A ação formativa “Educação de Patrimônio: Reconhecendo Identidades”,
em fase de análise, aguarda aprovação para sua segunda edição, sendo a primeira edição realizada em 2014, com 21 participantes. Na edição de 2019, propusemos abertura de 100 vagas, na modalidade à distância, com carga horária
de 80 horas.
Ao término de cada percurso formativo, abrimos espaço para questionamentos, comentários e observações, finalizando as ações com avaliação das
formações, por meio de formuláros impressos ou digitais.
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Observamos que conseguimos alcançar, com a formação contínua, maiores
questionamentos, e consequentemente, reflexões produtivas sobre o ensino da
Arte, desenvolvendo os potenciais dos profissionais envolvidos, o que possibilitou melhores desempenhos na elaboração e realização de suas propostas e/ou
projetos nas unidades de ensino que trabalhavam.
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Projectos Visuais Escolares,
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Auto-eco-compatibilização
à Emergência-Mudança
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Resumo: Investigamos a qualidade presente

Abstract: We research nowadays quality of cur-

das práticas curriculares, formação de professores e investigação-acção, específicas em
Arte-Educação, com os objectivos seguintes:
(1) Reflectir sobre a imanência da emergência
e da mudança no que vive e se desenvolve no
espaço-tempo; e a consequente necessidade
de auto-eco-compatibilização no processo
de ensino-aprendizagem. (2) Compreender
a eco-natureza, relacional, do processo de
ensino-aprendizagem - e da arte -; e suas implicações/necessidades/desafios para o planeamento curricular, a formação de professores e a investigação-acção, no sistema actual
de flexibilização. (3) Analisar tendências de
práticas correntes – ênfase no 3º Ciclo Básico
e E.º Secundário. (4) Actualizar uma caracterização do desenvolvimento curricular dos
últimos 70 anos. (5) Detectar problemas e
prioridades para a qualificação das experiências escolares visuais, formação dos seus professores e investigação-acção. Concluiremos
consciencializando o valor dos projectos escolares visuais como património cultural imaterial, revelador do seu tempo e cultura e perscrutando o futuro, em realização transcultural
e intergeracional.
Palavras chave: educação estética visual / formação de professores / investigação-acção /
património cultural visual imaterial/ projecto de trabalho.

riculum practices, teacher education and actionresearch, specifically in Art-Education, with the
following objectives: (1) To reflect about emergence
and change immanence, in everything that lives
and evolves in space-time; and the consequent
necessity for self-eco-compatibilization in the
teaching-learning process. (2) To understand the
eco-nature, relational, of the teaching-learning
process – and art -; and its implications/necessity/challenges for curriculum planning, teacher
education and action-research, in the actual flexibility system. (3) To analyse current practices
trends – emphasis on 3rd Cycle and Secondary
Education. (4) To update a characterization of
curriculum development in the last 70 years. (5)
To uncover problems and priorities to qualify
visual experiences at school, their teachers’ education and action-research. In conclusion, we
become conscious of the value of school visual
projects as visual cultural material heritage,
by revealing their time and culture and insight
into the future, in. transdisciplinary and intergenerations accomplishment.
Keywords: action-research / project of work /
teacher education / visual aesthetic education /
visual cultural material heritage.

Introdução

Interrogamo-nos sobre a qualidade das experiências escolares, Formação de
Professores e Investigação-Acção específicas em Arte-Educação. Por essa razão os objectivos desta investigação são os seguintes: (1) Reflectir sobre a imanência da emergência e da mudança no que é vivo e se desenvolve no espaço-tempo; e a consequente necessidade de auto-eco-compatibilização no processo educacional, de ensino-aprendizagem. (2) Compreender a eco-natureza,
relacional, do ensino-aprendizagem — e da arte -; e as suas implicações/necessidades/ desafios para o Planeamento Curricular, a Formação de Professores
e a Investigação-Acção em Arte-Educação, no actual contexto de autonomia e
flexibilização curricular, AFC — MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2016).

1. Imanência da emergência e da mudança no que vive e se
desenvolve no espaço— tempo; e a consequente necessidade de
auto-eco-compatibilização no processo de ensino-aprendizagem.

Entendemos que tudo o que vive está necessariamente em mudança, no espaço-tempo; por essa razão, modelos de sucesso num contexto precisarão de actualização face à emergência de novas circunstâncias e (sin)energias, a qual, para
corresponder à realidade, exigirá um processo de auto-eco-compatibilização:
eco-, por congregar o conhecimento na envolvente próxima-global, no diálogo
entre os actores. Em arte-educação, parecem-nos condições necessárias para a
autonomia nas escolas e uma reestruturação curricular, as representações dos
alunos auscultadas sustentadamente quanto aos resultados do que têm experimentado e o que a sociedade lhes exija, ouvidos entre si e com os professores; e
que estes e as escolas — com as estruturas parceiras da família, poder decisório
e cultura (em sentido lato), estejam auto-documentados sobre os percursos de
desenvolvimento prosseguidos, capacitados para se entre-ouvirem e apreciando critica e adaptativamente o que é reportado por experiências nacionais e internacionais. Consulta útil: Ana Mae Barbosa (2015).
Na educação estética-artística visual, com foco nos 2º / 3º Ciclos e Ensino
Secundário, assinalamos a transição das práticas de exercícios para o trabalho de
projecto (João Martins da Costa, por 1955), generalizado nos anos 70; e do projecto de trabalho, com crescente autonomia dos alunos, acentuadamente desde
os anos 90. Com o 25 Abril ’74, expandiu-se a interacção com a comunidade e os
projectos passaram a responder não só ao desenvolvimento pessoal mas também a finalidades de cidadania — da escola, ambiente e património cultural.
O processo e as competências específicos em Educação Visual e Artes Visuais
tornaram-se instrumentais para os projectos trans-disciplinares: Na Exposição
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(3) Analisar tendências de práticas correntes, com ênfase no 3º Ciclo Básico e Ensino Secundário — recolhidas no Projecto ExplorEAUL (Exploratório de
Educação Artística da Universidade de Lisboa), cujo piloto apresentámos em
Doutoramento (2005), publicámos em 2010 e aprofundamos presentemente
no CIEBA -, verificando desenvolvimentos num contexto estético integral tridimensional / funcional (material / tecnológico; social / comunicativo; ontológico / de-organização-de-vida); e como contributo para um referencial do professor no tempo de flexibilização presente. (4) Actualizar uma caracterização
dos períodos de desenvolvimento curricular dos últimos 70 anos. (5) Detectar
problemas e prioridades para a qualificação das experiências escolares visuais,
formação dos seus professores e investigação-acção.
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Partilha de Olhares — ME, Web (2019) — no Encontro Nacional de AFC, no CAE
da F. Foz, ’19.06.04, dos Projectos interdisciplinares de 87 Agrupamentos, 49
(56%) destacavam a Educação Visual/Artes Visuais e, os restantes, recorriam
aos saberes de imagen e comunicação específicos destas.
O que importa ter em conta é que esta instrumentalização da Educação Visual/Artes Visuais não esvazie o tempo-espaço das respectivas aprendizagens
específicas, que pelo contrário devem ser aprofundadas.
Como notou o Presidente da Sociedade de Matemática — AR, Web (2019) —,
“não se pode ser criativo sem se saber de quê.” Urge salvaguardar as aprendizagens essenciais específicas, o que reflectiremos em seguida. É precisa vigilância
do nível formativo perspectivado e alcançável pelas propostas de flexibilização
curricular — o que nos levou a exigir a valorização específica da Educação Visual numa proposta de FC redutora anterior (Oliveira, 1999).
2. Eco-natureza relacional do ensino-aprendizagem — e da arte
—; e suas implicações/necessidades/desafios para o planeamento
curricular, a formação de professores e a investigação-acção,
no contexto da AFC actual.

Situámos centralmente o processo de aprendizagem em Educação Estética Visual, num construto de mundividência, interagindo com sucessivas
áreas do viver — (1) Arte-Técnica-Ciência, abrangidas pela Filosofia/Estética; (2) Educação como fenómeno da comunicação/linguagem humanas; por
sua vez (3), fenómeno da sobrevivência e instrumento humano; (4) e parte do envolvimento material: Sistema percorrido pela energia, do possível
em direcção ao imaginável, nas tensões de ausência/presença e existência/
forma (Oliveira, 2010). A par da Teoria da Complexidade que nos alertou para
que tudo tem a ver com tudo, precisaremos de aceder ao estado do fluir, propiciador da criatividade — (Csikszentmihaly, 2002); para concebermos as compatibilizações necessárias na mudança — o novo, importante só porque será resposta à
emergência em que se exerce a nossa profissão -, (Perrenoud, 1996). Só assim, na
hologramaticidade das estruturas enredadas da nossa consciência local, captaremos
soluções da nossa consciência não local (Goswami et al., 1993). E para nos nortear,
será necessário reflectirmos nas aprendizagens essenciais específicas — ME/DGE
(2019-2), tendo em conta o perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória —
ME/DGE (2017); o PEEA, Programa de Educação Estética e Artística — ME/DGE
(2019-3); e o documento sobre finalidades-pressupostos-eixos — ME/DGE (2019-1).
Propomos ainda o seguinte Quadro, para base de reflexão — (Oliveira,
2010), anotação 2019:
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Quadro 1 ∙ Aprendizagens Essenciais em Educação Estética-Artística Visual:
Base para uma auto-eco-compatibilização no contexto da Autonomia e Flexibilização Curricular:
Oliveira, E. (2010), anotada em 2019.

EDUCAÇÃO ESTÉTICA VISUAL — Referencial para Aprendizagens
Essenciais — Combinatória de abordagens. Trabalhos em portfólio com
avaliação formativa contínua, em auto-eco-compatibilização face

Dimensão material — Função Tecnológica

Dimensões
e Funções

ÂMBITOS ESTRUTURANTES EMERGENTES
ACTIVIDADES
ABRANGÊNCIA
Exercício/Trabalho pontual /Projecto
ÊNFASE

CONTEÚDOS
Data: 2010 + Última revisão: ’19.06.11

. Exploração das qualidades estéticas
da organização formal
(apreendíveis em empatia):
— Recaracterização e reorganização
por recursividade da experiência-limite, de
desordem

. Equilíbrio
Tensão
Movimento
Ritmo
Unidade (Integração)
& Entropia, Caos, Desconstrução e
Reorganização

. Presentação dos elementos
da forma visual: pregnância;
contrastes polares e interrelações através de:
— Leis da Gestalt       &      Efeitos contrários
(Pró-unificação                (Pró-plurivalência
na diversidade):              até ao caos):
Interdistância                  Articulação
Igualdade                       Ambiguidade
Fechamento                   Ruptura
Continuidade                  Fragmentação
Semelhança                   Indeterminação
. Adestramento em tecnologias
e prevenção de riscos

ÊNFASE                      

. Morfologia e Sintaxe visuais
Formas:
— Pontua/Linear/De Superfície
— Volumétrica
— Espacial dinâmica
+
Atributos:
— Cor-Luz
— Textura
— Cinética e Cinestésica

. Técnica-Material — c/ ênfase na
contemporaneidade
. Predominantemente Corporal-Manual:
   — Desenho à mão livre
   — Desenho rigoroso-geométrico, perspectiva
   — Pintura, Gravura, Cerâmica (…)
   — Escultura, Construção-Arquitectura,
Instalação
   — Movimento-gesto e Performance
. Predominantemente Mediatizada — analógica
e digital
   — Fotografia, Video, Cinema, Multimedia,
Virtual
   — Informática-Internet (Imagem, blogue,
rede)
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à emergência.

Dimensão Social — Função comunicativa
Dimensão ontológica –   Função de
organização de vida
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. Expressão em Linguagem Visual . (Semântica visual)
Expressividade (associações)
. Observação, compreensão e
representação,
registo do real
. Solução de problemas por:
Recriação, design em grafismo,
objecto em 2D, 3D ou 4D,
funcional
. Exploração em sinestesia,
transdisciplinaridade
. Interpretação — Apreciação —
Crítica
em contexto nacional e global, de:
— imagem/objecto visual
quotidiano
— património cultural visual
material e imaterial
   (nacional e internacional)
. Reflexão — Síntese —
Interiorização da
experiência estética
Fruição e provocação, em emoçãorazão
. Intervenção estética na
comunidade — cultura
disseminação de experiência;
intercolaboração
. Partilha de soluções de redesign-qualificação visual,
em aula, escola, localidade,
nação e globalização

. Formas naturais e recriadas, observadas
. Sistema de significação:
— Signo: Ícone, Índice e Símbolo
    Aplicação gráfica: Sinal, Marca (…)
    Processo-Produto. Funcionalidade
Expressão não condicionada,
Projecção pessoal e metáfora (poética…)
Objecto de Design — Utilitário
— gráfico, embalagem (...)
— equipamento (...)
— objecto estético pessoal ou público
. Correspondência sensorial
Integração de Expressões
. Significado de processo-produto em:
— imagem: informação — evocação
— publicidade/propaganda
— arte/arq, design, artesanato:
contemporaneidade;
passado/tradição; sinergias actuais/inovação
. Auto-eco-descoberta-em-cidadania
Recriação estética— objecto e vivência de
emoção-razão
. Posição Tradição-Inovação
Responsabilização sócio-cultural
. Eco-consciencialização — responsabilização
no impacto e nos riscos da intervenção estética
. Questionamento e síntese do processometodologia vivenciados

. Registo documental e Pistas de
desenvolvimento

A formação de professores para as decisões em AFC nos seus Projectos de
Disciplina e trans-disciplinares de Escola, aponta à necessidade de investigação-acção, por metodologia em que cada um registe e reflicta sobre os processos prosseguidos e os confronte criticamente com os outros Professores da Escola e de experiências externas, e com a comunidade, em comparatividade: não para cópia/
uniformização de soluções mas para valorização das compatibilizações possíveis.

ExplorEAUL-CIEBA, FBAUL

Recorremos a Escolas, ou Centros Culturais em parceria com estas, que já fazem história em projectos visuais de relevância; ou de que nos apercebemos
pela ressonância no contexto cultural local/nacional, e procurámos visitar.
Abordámos 10 Projectos recentes,verificando desenvolvimentos num contexto estético integral tri-dimensional/funcional:
— material/tecnológico; social/comunicativo; ontológico/de-organização-de-vida.
Incluímos casos desde Valbom-Porto e Douro ao Porto Santo. Foi curto o
tempo que pudemos dar para que alguns professores nos enviassem imagens e,
por outro lado, alguns dos Professores não tinham registos fotográficos feitos,
pois ainda não conseguimos/verificamos a generalização: (1) da rotina de uma
Planificação incluindo o registo sistemático das fases dos projectos que orientam, para disseminação próxima/global, como há mais de duas décadas vimos
apelando — mais intensivamente com o nosso projecto do Exploratório de Educação Artística da Universidade de Lisboa, com piloto desde a nossa Tese de
Douramento de 2005 —; (2) da consciencialização de que esses documentos
podem integrar e ser reconhecidos como património cultural-visual imaterial.
Devido à escassez e selectividade da nossa amostra, não pretendemos
uma cobertura estatística descritiva da totalidade da situação da Educação
Visual e das Artes Visuais no 3º Ciclo Básico e Ensino Secundário das escolas
portuguesas — avaliação que cabe ao Ministério da Educação incrementar sustentadamente — e começa a perspectivar para transdisciplinaridade, como em
Cidadania ou Ecologia. Queremos, pelo Exploratório — (Oliveira, 2010), detectar as experiências mais inovadoras, disseminando-as não como modelo mas
para referencial, incrementando uma cultura de partilha com vista à aferição da
qualidade, visando a excelência das orientações pelos professores e seus parceiros e o combate ao perigo de retrocesso.
Os casos selecionados permitem-nos constatar o alto nível de qualidade
estética visual actualmente alcançável em — ou com — escolas públicas, denotando já a interacção com o contexto cultural e a disseminação através de exposição, registo online e por outros media.
Apresentamos os projectos mais inovadores que encontrámos nesta investigação, tendo neles verificado um alcance formativo com crescente integralidade e a acentuação seguinte:
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3º Ciclo Básico e Ensino Secundário — por nós recolhida no Projecto
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3. Análise de uma amostra de projectos visuais recentes dos
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Tendências-REFERENCIAIS dos Projectos escolares visuais
(caracter principal)
(1) Sensibilização à imagética artística contemporânea com domínio
tecnológico perspectivando realização vocacional e capacitação
profissional gráfica
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Fotografia — Desenho — Banda Desenhada (Figura 1 e Figura 2)
(2) Consciencialização de si e do corpo — Escultura (Figura 3)
(3) Inter venção visual crítica e de qualificação/sustentabilidade
em saúde e ecologia (Figura 4 e Figura 5)
(4) Inter venção visual e cidadã: Paisagem/Espaço cultural — Desenho,
Teatro e Literatura (Figura 6 e Figura 7)

A observação deste caso aponta à conveniência de as obras escolares parietais serem amovíveis, facilitando a sua remoção para reposição, substituição ou
arquivo, em eco-compatibilização com a mudança emergente no local.
A informação permanente — e o Convite à visita pela C. M. Almada -, assinalam: Esta obra participativa vem contribuir para a requalificação deste espaço
comum, celebrando a língua portuguesa e a poesia, a escrita criativa e a caligrafia,
a arte urbana e a cidadania.
(5) Descoberta do singular no Colectivo — Cinema (Figura 8)
Após a iniciação técnica em fotografia e vídeo, os alunos aplicaram os conhecimentos:
caminhando pela Vila de Sendim, exploraram os seus lugares preferidos, num autoreconhecimento e comunicação; e foram desafiados a re-organizar espaços (como
aconteceu nas antigas casas dos engenheiros no Barrocal), som, e criação de cena e escrita.
Comunicações in: Associação Portuguesa de Antropologia (2018) e I2ADS (2018).

Com Orientação, Produção e Enquadramento idênticos, em 2015/16 este
Projecto fora experimentado na Escola E.B. 2,3/S do Agrupamento de Escolas
de Vila Flor — Turma: 8º B — 19 alunos, 13-14 anos — Oficina de Fotografia e
vídeo: Gravar Vila Flor, por 24h ao longo do ano letivo: este filme, de 27m, projectado no auditório da Escola, questionou: O que mais amas? Do que tens medo?
Um sonho? Se fosse o último dia da tua vida o que farias? Aproximou lugares e
habitantes: alunos, Director da Escola, professores e auxiliares de educação;
habitantes da vila: comerciantes, idosos e Presidente da Câmara.
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Figura 1 ∙ Tema: EU, abril 2019, Escola Secundária de Seomara da Costa Primo — Agrupamento
de Escolas Amadora Oeste. Orient: Samuel Pinheiro. Aluno-Autores: Dupla — Beatriz Pires e Kristofar
Yoshkov, 10º ano Curso Técnico de Fotografia, 16 anos. Fotografia com edição e desenho. Incluído em
exposição de articulação vertical do jardim de infância ao secundário, aberta a toda a comunidade
educativa e a outros grupos que visitam a escola. Disseminação da exposição no site da escola e na
página do facebook do grupo de Artes.
Figura 2 ∙ 100 Anos da Escola António Arroio. 2019, Escola Secundária Artística António Arroio
— Lisboa. Orient: Francisco Caldas e Vasco Parracho. Alunos: Colectivo de 3 Turmas do 11º Ano, c.
17 anos. Fanzine-BD. Maqueta de Capa e Contracapa a ser editada cerca de Maio de 2019, em
parceria da E. S. A. António Arroio com LER+/Plano Nacional de Leitura 2027, C. M. Lisboa e Junta
de Freguesia da Penha de França, comemorando o 100º Aniversário desta Escola. (Vd. Créditos às 4
Instituições). Foto: Disponibilizada por Francisco Caldas.
Figura 3 ∙ Tema: Eu sou o vaso moldado pelas mãos do oleiro. Escultura. 2018-2019. Orient. Diogo
Félix. Individual: Aluna-Autora, Jeovana Olivença. 16 anos. 12º Aº. Escola Secundária Seomara
da Costa Primo — Amadora. Escultura em gesso. (100 x 40cm). Processo: Construção de uma
escultura/objeto tridimensional com utilização de gesso e que refletisse sobre o corpo/eu, no âmbito
da disciplina de Oficina das Artes. Disseminação de experiência: Exposição na Galeria Artur Bual
— Amadora, inserida no evento Arte na Escola, organizada pela C. M. Amadora; e publicação no
livro e_moções que reúne os trabalhos mais significativos realizados ao longo de cada ano letivo no
Agrupamento (2019). Foto: Kristofar Yoshkov (Aluno do mesmo Curso). 16 anos.
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(6) Potencial da Expressão /Comunicação Visual em alunos
com necessidades especiais
(6.1.) Surdez
Sombras, Movimento /teatro, Linguagens da percussão,
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língua gestual portuguesa (Figura 9)

Palavras-chave: Encontrar | Inventar | Parar | Respirar | Mexer | Unir | Atar | Tocar
| Ouvir; Matéria | Escala | Dimensão | Luz | Eu | Outro | Par. Foto: Serviço Educativo
Museu do Douro.
A Equipa do Serviço Educativo do Museu do Douro assinalou-nos que alguns destes alunos vieram de localidades distantes como Chaves, sendo-lhes
proporcionado transporte de táxi. Este é um caso que patenteia a luta em aliança de museu-escola, pela qualidade educativa, sem exclusões devidas a necessidades especiais dos alunos ou às dificuldades de acesso em muitos lugares do
interior do país.
(6.2.) Surdez e Cegueira/Baixa Visão (Figura 10, Figura 11 e Figura 12)
As obras selecionadas incluem pintura da autoria da Orientadora; poesia sobre as
pinturas de Saulo César Paulino da Silva, Poeta e Professor da Universidade de São
Paulo; e Música composta a partir das pinturas, da autoria do músico e compositor
brasileiro Adriano Adiala (conhecido como o Menino de Ouro da Gaita de Beiços da
América Latina.
Exº da proposta aos alunos do 5º Ano, Texto poético 1): Ler e… reescrever o poema;
realizar uma ilustração; escrever o texto poético em Braille; gravar um vídeo em cada
uma de sete línguas, declamando o texto poético e traduzindo em língua gestual…
portuguesa, brasileira, inglesa, espanhola, francesa, italiana e alemã. Um dos
descritivos dos alunos sobre as pinturas inspiradas no Texto poético 1 -: Há uma
mulher e um bebé, um peixe que está numa taça, pássaros pretos e azuis, quatro luas
negras e árvores mortas e muitos peixes. Há uma puma escondida atrás de uma árvore
e um rio. (Frade, 2019).

No Congresso MP6 já referíramos este Projecto (2016-2017) com a interpretação de texto poético pelo 7º Aº de Ed. Visual. Agrupº de Escolas 4 de Évora: continua a dificuldade de Exposição, nomeadamente por falta de um espaço em Évora, sem barreiras ao acesso, em coerência com o sentido inclusivo deste projecto.
(7) Actualidade no Património cultural e interacção holística
transdisciplinar (Figura 11 e Figura 12)

Consideramos referencial o Projecto Viagem e Multiculturalidade — Tema derivado das comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação.
Orientado por Cristina Pinto em Educação Visual e Oficina das Artes Visuais,

As reacções à actividade não podiam ser melhores. Parece-me que este formato,
que permitiu que mais elementos participassem da inauguração, integrando-a ou
assistindo a ela (pois as aulas pararam) e de se terem ao mesmo tempo divertido, foi de
alguma maneira muito compensador. Há muita partilha de fotos, a circular nas redes
sociais e instaladas nos computadores da sala dos professores. E parece-me que este
ano a exposição no Lugar do Desenho vai ser ainda mais visitada.

4. Actualização da caracterização dos períodos de desenvolvimento
curricular em Educação Estética Visual em Portugal dos Adolescentes,
desde ‘40s até à transição à AFC

Caracterizámos 7 Períodos (P) principais (Oliveira, 2010:73): P1 — Pró-imaginação (… — 1947) / P2 — Educação através da Arte (1948-1970) / P3 — Formal
(1970-1971) e Experiências até 1974 / P4 — Cultural-Comunicativo (1974-1975)
/ P5 — Integrado-Envolvimentalista (1975-1990) / P6 — Funcional Tecnológico
(1990-2001/4) / P7 -Interaccional-Eco-Tecnológico (2001/4— …). Para todos,
sintetizámos, dos respectivos Programas: CD — Capacidades a desenvolver;
CO — Objectivos: operacionalização de competências dos alunos. Em P7: CD
— Literacia em Artes. Apropriação das linguagens elementares das Artes; e
sua compreensão no contexto. Desenvolvimento da capacidade de expressão
e comunicação; e criatividade. CO — Competências de Fruição-contemplação;
Produção-criação; Reflexão-interpretação. Consideramos agora um Período
de transição para o P8 — AFC (quando esta for generalizada a todas as escolas
do país): Neste período, o PEEA — mantém o Desenvolvimento da Criatividade,
explicitando o Sentido Estético e o Contacto com Diferentes Universos Culturais;
e mantém as competências: Fruição -Contemplação, Interpretação — Reflexão e
Experimentação — Criação; a estas apenas acrescentaremos, pós-avaliação de
resultados, Disseminação — Partilha comunitária.
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foi assumido pelo Agrupamento de Escolas de Valbom, desde os jardins de infância ao 12º ano e em todas as áreas de saber. Integrou o desfile de inúmeros
viajantes com máscaras, malas, chapéus e outros adereços inventados entre
Educação Visual e Português, da Escola Secundária-Sede até ao Lugar do Desenho, à porta do qual os Alunos dos vários Quadros, em ’19.05.14, apresentaram
performances; e onde Cristina Pinto orientou de seguida a montagem de duas
salas de Exposição com todos os adereços criados — além dos trabalhos multidisciplinares afixados -, com música de fundo (sobre multiculturalidade), por
alunos do 12º ano em Inglês. Do registo avaliativo de C. Pinto:
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Figura 4 ∙ Tema: Painel da Cantina da Escola. Pintura-Grafismo em Técnica Mista. Obra scripto-visual
patente em 2018 na Cantina da Escola Secundária Dr. Francisco Freitas Branco, Porto Santo (cidade).
C. 3m de largura. Coord.: Pedro Batista — Grupo de Biologia/Ciências Naturais -, em resposta à
necessidade de esclarecer os Alunos sobre Saúde e Alimentação. Alunos: C. 17 anos. Este Painel está
extinto em 2019, devido às obras de profunda remodelação em curso no edifício da Escola. Foto:
Elisabete Oliveira.
Figura 5 ∙ Arrábida Storming — Tema: Arrábida Biosfera. Técnica mista — Colagem e Pintura:
guache e lápis-de-c s/ papel à escala de 1/100 de Guernica, de Picasso, determinada pelo Concurso:
78x35 cm. 1º Prémio KID´S GUERNICA-AMRS — Ensino Secundário. 2018.. Escola Sec.ª da Moita.
Orient: Alexandra Seabra. Alunos — Ano: 10º B1: Amanda Barbosa, Ana Margarida Silva, Andreia
Pereirinha, Beatriz Miranda, Cátia Sofia Perreira, Florina Bobone, Jéssica Dias, Liliana Silva, Mara
Joaquim, Mª Miguel Oliveira, Mariana Rocha, Marta Reis, Samuel Finholdt, Sofia Domingos, Tiago
Pedro, Emerson Pereira, Inês Castro, Jénifer Madeira e Célio Mateus. Projecta-se a ampliação da
maqueta para uma parede da Escola.. Foto: Alexandra Seabra.
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Figura 6 ∙ Instalação POLIATRO (c. 60 desenhos), papel e madeira, mobile. Escola Secundária
Cacilhas-Tejo. Tema: Cidade (Inspiração no Poema Cidade, de Cecília Meireles). Intervenção
Cultural no Jardim de Inverno, Sala Bernardo Sassetti, do Teatro Municipal de S. Luiz, a convite
deste para Os dias do Teatro-O Público vem aoTeatro, vivenciando o Teatro como espaço público:
a partir do espaço urbano, questionar fronteiras e porosidades entre o fora e o dentro, o público e
o privado — SLuiz,TM (2018) . Orient: Prof. Miguel Brinca e Artista Susana Anágua. Alunos 10º
A: Ricardo Gomes, Adriana Santos, Daniela Martins, Matilde Delfino, Isabel Correia, Inês Martins,
Yasmine Oliveira, Mafalda Pedroso, Júlia Souza, Pedro Pinheiro, Gabriela Horta, Mariana Pereira,
Sílvia Caxinda e Sara Pebre. Foto: Elisabete Oliveira.
Figura 7 ∙ Oceano de palavras. Mural-poema visual coletivo, de leitura múltipla, com frases
inspirados no desenho O Mar que se quebra de Ana Hatherly (1929/2015), refletindo as ondas,
o oceano e o mar: criado e escrito a pincel por c. 700 alunos de todos os agrupamentos de
escolas públicas de Almada Cidade Educadora, tendo os do Ensino Secundário ajudado também
a melhorar a qualidade da pintura das frases. Inaugurado em ’17.06.08, Costa da Caparica junto
ao parque de estacionamento da Praia de Santo António. Concepção/Coord. C. M. Almada,
(Departamento Educação e Juventude e Casa da Cerca — Cº de Arte Contemporânea). Mediação
artística e educativa: Bruno Lavos, Catarina Sá, Diogo de Calle, Duarte da Silva, Luís Simões,
Marc Parchow, Margarida Botelho, Mário Rainha Campos, Sara Inácio e Sílvia Moreira. Foto:
Elisabete Oliveira.
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5. Detecção de problemas e factores prioritários para o incremento
da qualidade das experiências escolares visuais, formação dos seus
professores e investigação-acção.
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No parecer do Grupo de Trabalho da APECV que lemos na AR — AR, Web
(2019). Os alunos — tendo em conta as áreas de competência do perfil à saída da
Escolaridade Obrigatória, deverão ser capazes de

Projectos que potenciem: A Compreensão das artes e da diversidade cultural
(história, estética; crítica; produção e disseminação) / A aprendizagem de processos
de questionamento / A aprendizagem de processos de análise crítica / A exploração
de processos de resolução de problemas / A exploração de processos de comunicação
e de expressão multimodais com tecnologias digitais e com tecnologias analógicas /
A exploração de processos criativos inerentes às artes e ao design / A exploração de
temas transversais através das artes / O Desenvolvimento de processos artísticos de
intervenção cívica na comunidade.

Para uma tal crescente implicação ambiental-sócial-cultural dos Projectos, fortalecendo a vertente de competenciação dos alunos para uma forte formação específica — estético-artística visual — ,os Professores poderão melhorar
o seu “habitus, buscando alternativas de refrescamento, inovação e progresso,
pelo diálogo e aprendendo com os outros, especialmente com as epistemologias emergentes” (Santos, 1994; 2017).
6. Conclusão.

Do parecer do Grupo de Trabalho da APECV citado, partilhamos que a generalização da AFC, no que respeita às disciplinas de educação visual e artes
visuais, exigirá:
Manter ou aumentar as cargas horárias que, reforma após reforma, se vêem cada
vez mais encurtadas! Urge, também, a atualização dos programas em vigor, das
disciplinas de artes visuais no 2.º e 3.º ciclos e a eliminação das metas atuais de
aprendizagem em Educação Visual. No ensino secundário será necessária a revisão
da matriz dos cursos científico-humanísticos de Artes Visuais. Sugerimos também,
a criação de uma disciplina opcional de arte e design na formação geral do ensino
secundário e ensino profissional para os alunos que não cursem artes na formação
específica. Acreditamos que os novos programas devam fomentar práticas educativas
de interpretação, criação e disseminação, baseadas nas artes, arquitetura e design
contemporâneos, que problematizem questões identitárias; de cidadania local e
global; de património cultural; e de sustentabilidade ambiental.
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Figura 8 ∙ Projecto Bios Biografias: O que há de singular num coletivo. Oficina de Fotografia
e Vídeo: Gravar Sendim: Territórios (ao longo do ano letivo). Escola E.B. 2,3de Sendim,
Agrupamento de Escolas de Miranda do Douro — Municípios do Douro e Trás-os-Monte -; parceria
com a Fundação do Museu do Douro (Coord: Paula Preto e Serviço Educativo; Produção) e a
Fundação EDP. 1916-17. 10 Alunos, 14-17 anos. PIEF-MISTO | Programa Integrado de Educação
e Formação 2º/3ºCiclos. Resultaram 13 filmes (3´/4’) e uma plataforma digital: TERRITÓRIOS.
Foto: Imagem de filme pelos Alunos.
Figura 9 ∙ Projecto Bilingue, 2018/2019: Programa sequenciado de encontros de
experimentação e cruzamento entre língua gestual portuguesa e educação artística, assentando
entre o cruzamento de diferentes linguagens e línguas da percussão, com o movimento o teatro.
Autoria do Serviço Educativo do Museu do Douro, em parceria com o programa EREBAS [Escola
de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos] e o Agrupamento de Escolas João
de Araújo Correia, Peso da Régua, do Primeiro Ciclo ao Ensino Secundário (6-17 anos). Integrou
16 Alunos e 8 Professores e Intérpretes, em 8 oficinas, encontros quinzenais, de 90 minutos.
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Figura 10 ∙ Projecto Arte Inclusiva. 2016/2019 em progresso: É um projecto de pintura com
o objectivo de possibilitar, a todas as pessoas, a percepção de obras de arte selecionadas,
disponibilizando meios para cegos, surdos e surdo-cego — em interacção c/ pintura, poesia e
música. Orient: Manuela Frade. Alunos da experiência presente: 5º Ano, dos Agrupamentos Nºs
4 e 2 de Évora — neste último existindo alunos surdos e de baixa visão. Foto: Frade, M. (2019):
https://padlet.com/pintora_mlarfrade/hdaknbvcj4tc
Figura 11 ∙ Viagem e multiculturalidade: Nau Catrineta — Máquina/barco imaginário. 11ºano
da Oficina de Artes Visuais da E. Sec. de Valbom, Coord. Cristina Pinto; em articulação com
Físico-Química. Um dos objetivos foi aplicar movimento na máquina, que integra uma bicicleta no
seu interior e tem asas, fez uma performance na inauguração no Lugar do Desenho, com o poema
da Nau Catrineta — donde recebeu o nome -, simbolizando a chegada dos portugueses a terra.
Foto: Elisabete Oliveira.
Figura 12 ∙ Viagem virtual. Robô feito com peças de computador e uma televisão alterada,
executadas na disciplina de Educação Visual, por alunos do 9º ano num ano anterior em que
trabalharam para um de concurso promovido pelo ISEP, com o tema Reciclar é uma arte. Coord.
Professora Cristina Pinto: A máquina presente inclui também um computador e telefones; e foi feita
pela disciplina de TIC (tecnologias de informação e comunicação), representando a viagem
virtual. Foto: Elisabete Oliveira.
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Acrescentamos duas urgências: (1) Tendo observados a crescente acentuação da transdisciplinaridade; e uma micropedagogia de apropriação corporal
da atmosfera, energia e tensões da temática dos projectos, pelo gesto/ movimento e envolvendo o grupo: as actividades que exploram esta instrumentalidade não podem nem devem ser substitutivas de uma formação estética artística específica, para o quotidiano de todos e a desenvolver ao longo da vida; e
o mesmo se deverá entender para os contributos de parcerias. (2) O professor
poderá, se ainda aí não chegou, passar a planificar e a fazer acontecer, após cada
obra/produto/dinâmica resultante, uma fase de partilha, de auto-eco-compatibilização, para validar, melhorar e aplicar esse resultado: nessa fase, devem
estar incluídos o portfolio contínuo e as fichas de cada projecto inovador, num
arquivo-activo como se deseja co-constituir, como referencial, no Exploratório.
Consciencializar-se-á o valor dos projectos escolares visuais como património
cultural imaterial, captador do seu tempo e cultura e perscrutando um futuro
transcultural.
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Resumo: O projeto Pergunta ao Tempo, par-

Abstract: The project “Pergunta ao Tempo”, a

ceria entre escolas de Guimarães e a Casa da
Memória, tem como marco de encerramento
uma exposição. O objetivo deste trabalho é
expor como tal parceria foi executada e delineada, a fim de possibilitar que os trabalhos
dos estudantes fossem expostos no museu e
integrados à exposição permanente. Para tanto, foram analisados documentos, realizadas
entrevistas semiestruturadas com membros
do serviço educativo e registos por meio de
notas de campo e fotografias. O resultado foi
positivamente avaliado pelos entrevistados.
Palavras chave: serviço educativo / exposições escolares / educação artística, projetos
de trabalho.

partnership between schools in Guimarães and
the Casa da Memória, has as its closing landmark an exhibition. The objective of this work is
to show how this partnership was executed and
delineated, in order to allow students’ work to be
exhibited in the museum and integrated into the
permanent exhibition. For this purpose, documents were analyzed, semi-structured interviews
were carried out with members of the educational
service and records were recorded through field
notes and photographs. The result was positively
evaluated by the interviewees.
Keywords: educational services / school exhibitions / artistic education / work projects.
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Introdução

Este artigo apresenta um projeto resultante do trabalho proposto pelo Setor de
Educação e Mediação Cultural da Casa da Memória, em parceria com escolas
da cidade de Guimarães, em Portugal, cujo encerramento constitui a exposição
escolar em um espaço legitimador de arte, o museu. O projeto que serviu de
mote para o desenvolvimento deste artigo foi o Projeto “Pergunta ao Tempo”,
em sua segunda edição, que correspondeu ao ano letivo 2017/2018.
O objetivo deste texto é apresentar como tal projeto, proposto pelo serviço
educativo, foi delineado de forma a ser encerrado com uma exposição integrada à exposição permanente da Casa da Memória, a fim de se compreender as
limitações e os desafios que surgiram durante sua execução. Nesse relato, foi
focalizado o desenvolvimento do projeto sob a perspectiva dos membros do
serviço educativo.
Para tal, foram analisados os documentos norteadores do museu, do serviço
educativo e do projeto, bem como realizadas entrevistas com os profissionais diretamente envolvidos na organização e na montagem das exposições — nomeadamente a diretora do museu, a coordenadora do serviço educativo e o mediador
educativo –, além de um registro por meio de notas de campo e fotografias.
1. A Instituição e o Projeto

A Casa da Memória “é gerida pela A Oficina — Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, uma Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada, fundada em 1989 por iniciativa da Câmara Municipal de Guimarães” (Casa da Memória, página online). O setor responsável pela Educação
e Mediação Cultural dialoga com a missão da instituição, que é a de potencializar “a produção de novo conhecimento — científico, criativo e artístico — junto não só do indivíduo, mas também das escolas, academias e comunidades, a
partir da disponibilização, partilha de documentação, de registos e de informação” (Casa da Memória, página on-line).
A responsável pela Educação e Mediação Cultural na Casa da Memória é a
professora Marta Silva, que organiza a programação das oficinas, workshops,
visitas e projetos, chamando outros mediadores para apoio e realização das atividades. Os demais mediadores culturais são contratados e prestam serviços de
forma esporádica. A atividade com maior abrangência, considerada central na
Casa da Memória, é o Projeto “Pergunta ao Tempo”, que é o cerne desse artigo.
o “Pergunta ao Tempo” é, sobretudo, o grande projeto. É um projeto educativo,
de mediação, dedicado ao público escolar. É claro que nós mantemos a nossa
programação, nomeadamente a oferta de visita, a oferta que temos de visitas

Desde o início, o projeto foi concebido em parceria com a Câmara e com a
vereadora da Educação, o que possibilitou o suporte logístico do município no
que se refere ao transporte dos estudantes para o museu durante as atividades
— não houve, portanto, custo às escolas. Marta Silva conta que, no início:
a secretária de vereação, lançou o desafio: “-Ah, vocês podiam fazer um projeto. Criar
um projeto para trabalhar com a escola, para se trabalhar com o Primeiro Ciclo”.
Foi logo a indicação: Primeiro Ciclo. Nessa reunião, estava eu e a Catarina e nós
ficamos a pensar naquilo. Na altura, a Patrícia até lançou algumas pistas. “– Ah, sei
lá, podiam fazer maquetes. Podiam pedir às turmas para fazer maquetes da Casa da
Memória…”. (Marta Silva, comunicação pessoal, 2017)

Raul Pereira, mediador do serviço educativo da Oficina, e a diretora do
Museu, Catarina Pereira, também passaram a contribuir, com a produção de
materiais, pesquisando e se articulando com outros possíveis colaboradores a
viabilidade do projeto.
Inicialmente, definiu-se que cada agrupamento escolar — o qual deveria ser
do 4º ano, do 1ºciclo –, abrangido pela Câmara de Guimarães, indicaria um professor para participar do projeto. Guimarães tem 14 agrupamentos escolares,
o mesmo número dos núcleos expositivos que a Casa da Memória organizou
para dividir como temáticas do Projeto. Quanto à especificidade e limitação da
escolha por turmas do 4ºano, Marta Silva explica que “preocupava-me um bocadinho a complexidade dos conteúdos que nós cá temos, não é? Então comecei
a tentar abreviar o assunto e direcionar o projeto mais para o quarto ano”.
Para Marta Silva “foi logo muito claro que nós tínhamos que relacionar o
projeto com a exposição permanente da Casa da Memória, porque, na altura
da abertura, […] Ainda não tínhamos o espaço “exposições temporárias” nem
tínhamos o “Repositório””. A responsável pelo serviço educativo leu exaustivamente “os cadernos de encargos que a equipa Opium e Cabin Crew tinham
deixado”, que foram responsáveis pela implementação e guiões expositivos,
respectivamente, juntamente com Andrew Howard Studio, responsável pelo
Layout Expositivo da Casa da Memória.
A iniciativa da integração da exposição escolar à exposição permanente
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orientadas e de oficinas, que também se dirige ao público escolar e ao público geral,
no sentido mais lato. Mas um projeto pensado, estruturado especificamente para esse
tipo de público é, realmente, o “Pergunta ao Tempo” e é aquilo, como tu dizes, que nos
ocupa o ano letivo todo. O ano letivo todo e, depois, o tempo de exposição que ainda,
portanto, se prolonga pelos meses do verão até setembro ou outubro, não é? Portanto,
foi a primeira edição que fizemos. Agora nos próximos anos, há de ser sempre este, esta
mesma rotatividade de tempo? (Marta Silva, comunicação pessoal, 2017)
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partiu da diretora da instituição, pois a coordenadora do projeto ainda se mostrava cuidadosa para interferir no trabalho de curadoria da exposição permanente. Por fim, compreenderam que seria uma inovação e um desafio para a
equipe integrar duas exposições de naturezas diferentes em uma só. Essas decisões geralmente são controversas porque envolvem uma separação entre a
curadoria museal e o serviço educativo.
Promover projetos como o “Pergunta ao Tempo” junto ao público escolar
auxilia na divulgação do espaço do museu junto à comunidade, uma vez que
esse público geralmente está acompanhado dos seus familiares. Em grandes
cidades do mundo, como Paris, Milão, Londres, Amsterdã, os principais visitantes dos museus são os turistas, mas em museus menores, como a Casa da
Memória, os principais visitantes são os grupos escolares. São eles que movimentam esses museus e inflam os números de visitantes durante todo o ano.
Quando se trata de estatísticas e memórias, eles tendem a mostrar como uma
conquista o número de grupos escolares que os visitaram ao longo do ano, mas, por
outro lado, eles geralmente sentem o acúmulo desses grupos quase como uma intrusão,
um mal necessário, indiferente ao significado da instituição. (Dujovne, 1996:24,
tradução nossa)

O museu ainda é visto como distante da escola e como um espaço que tenta
se aproximar do seu público alvo por meio das ações educativas, uma forma
inclusive de aumentar o seu número de visitantes, pois, conforme estudo realizado por Bordieu & Darbel (2007), grupos escolares são os principais visitantes
dos museus.
O Projeto “Pergunta ao Tempo” estrutura-se nas seguintes etapas:
1) Um encontro na Casa da Memória com coordenadores/as de 1ºciclo
dos agrupamentos escolares de Guimarães e professores que participariam do projeto;
2) Visita à Casa da Memória;
3) Oficina de Educação para o Patrimônio na escola
4) Sessões de visita de acompanhamento do projeto nas escolas;
5) Exposição dos trabalhos na Casa da Memória.
2. Seleção e Mobiliário para Exposição dos Trabalhos

Ao proporem às escolas, ao final do ano letivo, exporem no museu, os serviços
educativos se viram diante de um dilema: como expor todos os trabalhos? Que
limites impor às escolas? Essas questões surgiram e fizeram com que “o projeto
muselógico [fosse] muito selecionado, digamos assim, porque não há espaço.

o desenho do mobiliário expositivo, que foi bastante pensado pelo Ivo Poças Martins
e, depois, foi também feito pelo Pedro Costa, que foi um mobiliário que foi fascinante
para os miúdos. Eles perceberem que havia ali um museu à escala deles, não é?, em que
as vitrinas estavam à altura deles, e eles podiam espreitar, que eram eles que decidiam
o que ia para dentro daquelas vitrinas. (Raul Pereira, comunicação pessoal, 2017)

A vitrine proposta para expor os trabalhos dos estudantes foi confeccionada em plástico e apoiada por suportes ou cavaletes de madeira, sendo flexível
quanto à posição que poderia adquirir — ora horizontal, vertical ou virada para
apoiar uma maquete. Quando na vertical, poderia acomodar TV de tela plana
ou tablets, para projetar vídeos ou imagens (Figura 1); quando na horizontal,
poderia ou não ser coberta por vidros (Figura 2).
As vitrines da Casa da Memória eram rígidas e pesadas, por isso, a ideia inicial de levar as vitrines às escolas, para que cada escola organizasse a disposição dos objetos ou dos trabalhos utilizando essas mesas, foi substituída pela
estratégia, proposta pela coordenadora, de passar nas escolas para recolha dos
trabalhos e objetos a serem expostos. Para Marta, coordenadora do projeto, o
processo de seleção dos trabalhos na escola não correu como o planejado e essa
etapa precisa ser repensada:
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Enfim, para expor tudo o que os miúdos trazem, também tem muito trabalho,
como é que nós montamos o esquema na própria exposição” (Raul Pereira, comunicação pessoal, 2017).
Diante desses questionamentos, foi proposto que cada escola tivesse um espaço de 1m (um metro) por 1m (um metro), no formato de uma vitrine, a ser disponibilizada pela Casa da Memória. Com a preocupação de que a exposição escolar
não destoasse da exposição permanente o serviço educativo do museu consultou
parte da equipe que participou da projeção do mobiliário, execução e curadoria
das peças ainda durante a montagem preparatória do museu. Como o espaço havia sido inaugurado há menos de um ano, quando se iniciaram os preparativos
para a exposição da 1ªedição do Projeto Pergunta ao Tempo — cujo mobiliário foi
reutilizado na 2ªedição –, o contato com esses profissionais era viável.
O mobiliário expositivo que abrigou os trabalhos dos alunos em Guimarães foi
pensado, desde a escolha do material ao seu design, a partir de uma série de discursos. “A Casa da Memória era Fábrica Pátria. A Fábrica Pátria produzia plástico.
Guimarães está-se a candidatar, não é? Está aqui no processo de candidatura à Capital Verde… Vamos fazer aqui um encontro feliz entre estas vontades todas, não é?”
(Marta Silva, comunicação pessoal, 2017). Complementando o exposto, Raul ressalta
que o mobiliário também foi pensado respeitando a idade e altura das crianças:
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Figura 1 ∙ Vitrines de exposição na posição
vertical com suportes de mídia, 12 de junho de
2018. Fonte: Acervo da autora.
Figura 2 ∙ Vitrine de exposição na posição
horizontal, 12 de junho de 2018. Fonte:
Acervo da autora.

Cada vitrine, correspondente a uma turma de estudantes participantes, era
identificada por uma etiqueta (Figura 3) e situada em um núcleo temático previamente sorteado, trabalhado pela turma em formato de projetos. Assim, as
vitrines buscavam dialogar com os demais objetos expostos em seu entorno no
museu. No entanto, além das vitrines, essas etiquetas afixadas eram as únicas
indicações de que havia uma exposição temporária no espaço permanente do
museu e que esta havia sido organizada pelo serviço educativo da instituição, o
que denota uma fragilidade na identificação e divulgação da exposição no próprio espaço expositivo.
As vitrines, em museus, geralmente têm a função de exibir objetos, conservando-os e criando um microclima, permitindo também proteção contra furtos
ou outros danos — o que não seria uma preocupação para a exposição de trabalhos
escolares, exceto os que expõe objetos antigos e de família. Um dos maiores inconvenientes desse mobiliário é que a vitrine acaba sempre por criar uma barreira
entre o objeto e o visitante, levantando uma espécie de barreira de comunicação.
3. Avaliação da Exposição pelos membros do ser viço educativo

O resultado da exposição para os integrantes do setor de Educação e Mediação
Cultural da Casa da Memória, foram positivos: “tenho até bastante orgulho de afirmar que podiam ter sido montadas por um qualquer curador de renome, porque
estavam mesmo muito interessantes” (Raul Pereira, comunicação pessoal, 2017).
A abertura da exposição coincidiu com o encerramento do ano letivo, mas,
mesmo assim, durante os meses de verão — que correspondem às férias escolares — a exposição permaneceu vigente, permitindo que turistas, que intensificam
visitas à cidade nesse período, ao adentrarem à Casa da Memória, também pudessem ver a exposição do projeto, além da exposição permanente. Na Figura 4, é
possível visualizar alguns estudantes visitando a exposição no dia da inauguração.
Os participantes do projeto puderam, também, durante o período da exposição do “Pergunta ao Tempo”, adentrar gratuitamente a Casa da Memória,
levando consigo o número de convidados que quisessem, de modo que a visita foi incentivada e estendida aos familiares e conhecidos. “Acho que tivemos
um balanço muito positivo. Foram quatro meses de exibição, da exposição.
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O que, para mim, ainda é uma interrogação e que eu já tenho vindo a discutir
com a Catarina é, então, o processo de curadoria. Quero tentar com que seja mais
participativo, porque, realmente, foi a única coisa do ano passado que me deixou
assim um pouco, pronto… Não era isso que eu tinha imaginado, mas é claro que
também estou aqui para ser contrariada, para me dizerem outras coisas e para eu
também perceber quem é que pode ter mais razão e aquilo que será mais útil (Marta
Silva, comunicação pessoal, 2017).

298
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 3 ∙ Etiqueta afixada à vitrine, identificando
a turma e o núcleo temático sorteado, 12 de junho
de 2018. Fonte: Acervo da autora.
Figura 4 ∙ Estudantes visitando a exposição
do projeto Pergunta ao Tempo na Casa da Memória,
12 de junho de 2018. Fonte: Acervo da autora.
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Ultrapassamos a centena de visitantes só para o ‘Pergunta ao Tempo’… Para ser
um projeto-piloto, acho que foi, que foi muito positivo”. (Marta Silva, comunicação pessoal, 2 017)

O projeto traz uma proposta concreta de aproximação entre a exposição permanente do museu e a exposição temporária organizada pelo serviço educativo,
incentivando a visitação dos participantes e de seus familiares, diante da gratuidade da entrada. No entanto, não há um esclarecimento para os visitantes
em relação à exposição de duas categorias de arte diferente — a artística e a
escolar –, pois não há qualquer menção no espaço sobre o projeto “Pergunta ao
Tempo”, exceto pelas etiquetas afixadas as vitrines das turmas.
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Resumo: Neste artigo compartilharemos uma

Abstract: In this article we will share an experi-

experiência centrada na Pedagogia Griô vivenciada nas licenciaturas em Artes Visuais e
Pedagogia de uma instituição federal brasileira. A proposta é baseada em oficinas cooperativas fundamentadas em valores civilizatórios
afro-brasileiros. Pretendemos refletir e valorizar uma proposta pedagógica que celebra a
corporeidade negra como fonte de produção
de conhecimento e que desenvolve todos os
cinco sentidos em experiências sensíveis e
estéticas.
Palavras chave: Pedagogia Griô / arte e cultura afro-brasileira / formação de professores.

ence centered on the Griô Pedagogy experienced in
the graduate courses in Visual Arts and Pedagogy
of a Brazilian federal university. The proposal is
based on cooperative workshops built on AfroBrazilian values. We intend to reflect and value
a pedagogical proposal that celebrates black
corporeity as a source of knowledge production
and that develops all five senses in sensitive and
aesthetic experiences.
Keywords: Griô Pedagogy / Afro-Brazilian art
and culture / teacher education.

Desenvolvimento

A Pedagogia Griô, é uma proposta criada pela educadora Lillian Pacheco, a partir
da sua prática pedagógica no Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô, localizado
na cidade de Lençóis, no estado da Bahia. A proposta é centrada em oficinas
cooperativas onde os valores civilizatórios afro-brasileiros, tais como a circularidade, a ludicidade, a oralidade, a ancestralidade e a corporeidade negra permeiam todo o processo educativo. Afinal, o corpo é uma dimensão física que
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais, que em 1997 elegeram a Pluralidade
Cultural como tema transversal é o marco da discussão intercultural na escola
brasileira. Em seguida, vimos a publicação do Referencial Curricular Nacional
para as Escolas Indígenas (1998) e a promulgação da Lei 10.639/03 que trouxe a
obrigatoriedade do ensino sistemático de História e Cultura Afro-brasileira e,
em 2008, a Lei 11.645 que problematiza as Histórias e Culturas Indígenas.
Tanto a Lei 10.639/03 e 11.645/08 nos motiva a refletir sobre como ocorrem
as mediações culturais na escola e quais caminhos educativos são percorridos
na tentativa de valorizar e compreender as diversidades. Mesmo amparados
em documentos legais a questão da diversidade encontra grandes desafios na
escola brasileira. Duas razões são cruciais, a primeira a multiplicidade de pertencimentos étnico-raciais presentes nas salas de aula, resultado do processo
histórico do país, das diversas ondas migratórias e recentemente da chegada
de refugiados fugindo de conflitos armados ou outras violações dos direitos humanos. A outra razão é que os cursos de formação docente, principalmente os
direcionados para os primeiros anos do Ensino Fundamental dão pouco espaço
para as questões culturais, para as corporeidades não hegemônicas e ignoram
abordagens do patrimônio cultural material e imaterial que poderiam ampliar
mediações interculturais.
É nesse contexto que vemos a importância das propostas interculturais baseadas nas experiências e tradições afro-brasileiras como geradoras de novos
conhecimentos e dinâmicas educativas. Dessa forma, a partir de nossa experiência na formação de professores nas Licenciaturas de Pedagogia e Artes Visuais propomos nesta comunicação refletir sobre propostas pedagógicas que
valorizam a corporeidade negra como fonte de produção de conhecimento e
que procuram desenvolver todos os cinco sentidos em experiências sensíveis
e estéticas. Compartilharemos uma experiência baseada na Pedagogia Griô vivenciada na disciplina Arte e Cultura Afro-Brasileira que ministramos no curso
de Licenciatura de uma instituição federal brasileira (Figura 1 e Figura 2).
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Figura 1 ∙ Estudantes vivenciando a Pedagogia
Griô. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Estudantes vivenciando a Pedagogia
Griô. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Início da vivencia griô: a roda de
benção. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ O maracá é acionado na apresentação
individual de cada participante da roda de benção
e vivência griô. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ O maracá é acionado na apresentação
individual de cada participante da roda de benção
e vivência griô. Fonte: própria.
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extrapola o que é percebido. Ele carrega memórias, experiências, afetos que
num primeiro olhar podem passar despercebidos. O que é visível ou invisível
no corpo diz muito a respeito das corporeidades. A maneira de lidarmos com
nossos corpos é resultado não apenas de percepções e narrativas individuais
que os sujeitos criam sobre si mesmos, mas de representações, construções do
olhar e dinâmicas sociais que incidem diretamente e, muitas vezes, violentamente sobre os corpos.
Segundo Henrique Leonardo Dutra (2015), em sua dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de
Educação da Universidade Estadual de Campinas intitulada Educação e cultura
de tradição oral: um encontro com a pedagogia Griô, o modelo de ação pedagógica
proposto pela Pedagogia Griô:
[...] integra mito, arte, ciência, história de vida e todos os saberes e fazeres tradicionais
da comunidade colocando a vivência, a oralidade e a corporeidade como pontos de
partida para a elaboração do conhecimento. A prática central dessa pedagogia se dá
através do Ritual de Vínculo e Aprendizagem para fortalecer a identidade, o vínculo
com a ancestralidade e a celebração da vida dos estudantes (2015:42-3).
E segundo Lilian Pacheco, esse ritual de vínculo e aprendizagem [...] integra cantigas,
danças, símbolos, versos, mitos, heróis, arquétipos, saberes, artes, provérbios, ofícios e
ciências da vida de tradição oral da comunidade e de seu grupo étnico cultural numa
rede de palavras e temas geradores (Pacheco, 2006:92).

A partir dessa compreensão propusemos uma vivencia baseada na Pedagogia Griô na disciplina Arte e Cultura Afro-brasileira oferecida no segundo
semestre de 2018. De caráter eletiva e oferecida aos estudantes matriculados
nas licenciaturas em Artes Visuais e Pedagogia a disciplina propôs discutir o
conceito de cultura afro-brasileira e sua relação tanto com a ancestralidade e os
valores civilizatórios de matriz africana quanto às questões étnico-raciais brasileiras. Objetivou ainda valorizar e problematizar a presença negra no Brasil a
partir de suas riquezas culturais, artísticas e filosóficas, dando destaque para
as produções contemporâneas de diversas áreas tais como as artes visuais, as
artes cênicas, a literatura e o cinema. Ela pretendeu contribuir para a consolidação da Lei 10.639/03 que determina a inclusão no currículo oficial da rede
de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” ao
mesmo tempo em que acessar e gerar a produção de novos conhecimentos sobre a temática investigada.
As oficinas foram realizadas durante 3 semanas, sendo cada encontro/aula
com duração de 4 horas. Nesse período, os estudantes puderam experimentar
uma vivência que seguiu os seguintes momentos: roda de benção, vivência,

Menina dos olhos pretos
Cabelos da mesma cor
Tu me dás-te teu coração
Que eu te darei o meu amor
Te darei o meu amor
Te darei meu coração
Quando for o fim o ano
Eu te darei a minha mão
Quanta laranja madura meu bem
De que cor são elas
Elas são verdade amarela
Vira “ o nome da pessoa” da cor de canela
...
Vira todo mundo da cor da canela.

Dando continuidade a roda de vivência foi apresentado um carimbó onde
todos, em roda, brincaram e aprenderam a dançar a cantiga de tradição oral
Jacaré Poio, também aprendida com Mestre Márcio Griô (Figura 8, 9 e 10). O
carimbó é um gênero musical brasileiro, de origem indígena mesclado às influências rítmicas africanas e portuguesas.
Eu sou eu sou eu sou
Eu sou o jacaré poio
Eu sou eu sou eu sou
Eu sou jacaré poio
Sacode o rabo jacaré, sacode o rabo jacaré
Eu sou o jacaré poio
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roda de embalo e diálogo. Para clarificar como a proposta se efetivou na prática,
descreveremos um destes encontros.
Iniciamos nossa atividade com a roda de benção, sentados no chão e em
círculo (Figura 3). Nesse momento, pedimos permissão aos nossos ancestrais,
saudando nossos parentes mais velhos, avos, tataravós e indígenas. Nesse ritual, passamos de mão em mão o instrumento musical indígena, maracá (Figura 4 e Figura 5). A pessoa, pede a benção, olha com atenção para todos da roda
e, se apresenta com a frase “Eu sou ... e eu vim...”, indicando seu nome e seu
lugar de origem.
Em seguida, abrimos o momento de vivencia de pé e em círculo dançando
e cantando uma ciranda (Figura 6 e Figura 7). Vivenciamos a contagem rítmica
da ciranda baseada em 4 tempos e na marcação do ritmo com o pé direito à
frente do corpo. Ao grupo foi ensinada Menina dos olhos pretos, cantiga aprendida com Mestre Márcio Griô.
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Figura 6 ∙ Estudantes cantando e dançando
cirandas na vivência Griô. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Estudantes cantando e dançando
cirandas na vivência Griô. Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Estudantes explorando o catimbó
na roda de vivência. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Estudantes explorando o carimbó.
Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Estudantes brincando a cantiga Café
Amarelo. Fonte: própria.
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A integração do grupo, foi realizada com uma brincadeira baseada na cantiga Café amarelo. Formaram-se duas grandes filas. As duas primeiras pessoas
de cada fila dançavam em frente uma da outra enquanto cantavam a cantiga;
na resposta de um dos versos, giravam entre si e adiantavam-se para o próximo
da fila (Figura 7). A cantiga apresentada foi aprendida com Mestre Márcio Griô,
que anteriormente aprendeu de Mestre Juquinha da Serra do Cipó. Essa linha
de transmissão reforça o caráter oral e de compartilhamento inerente aos saberes populares.
Café amarelo
Eu desci ali abaixo
Pra apanhá café amarelo (2x)
Se não for pra nós casar
Namorar também não quero (2x)

Em seguida, foi solicitado que o grupo fizesse uma roda, ficasse com os pés
paralelos e prestasse atenção a respiração. O objetivo foi de que os integrantes
conseguissem encontrar um ritmo de respiração próprio do coletivo, como se
todos formassem um único corpo. Ombro a ombro, os integrantes foram orientados a colocar suas mãos na altura dos rins de cada colega. Com isso, foi dado
início a roda de embalo.
O grupo cantou a cantiga Embala eu mamãe, aprendida com Mestre Márcio
Griô, que aprendeu com Val Tupinambá, curandeira indígena de Serra Grande,
comunidade de Ilhéus, na Bahia. O grupo, moveu-se de um lado para o outro,
com os olhos fechados como se embalados numa cantiga de ninar.
Eh mamãe, embala eu mamãe
Abraça eu mamãe
Cuida de mim (coro)
Murmuro...

No último momento da prática foi realizado o diálogo. Nele buscou-se
construir reflexões e conhecimentos sobre a vivencia realizada e explicitar os
elementos que estruturam a Pedagogia Griô. É importante destacar que isso
foi possível devido ao curso de formação em Pedagogia Griô que uma das professoras da disciplina estava realizando com Lillian Pacheco e Mestre Márcio,
coordenadores do Ponto de Cultura Grãos de Luz e Griô.
Para facilitar o diálogo coletivo, foram espalhadas folhas de papéis coloridas
e giz de cera pelo chão. Foi pedido que os estudantes apontassem os valores civilizatórios afro-brasileiros que tinham sido trabalhos no encontro e indicassem
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cores que pudessem ser relacionados a cada um deles. Cada estudante foi até o
centro da roda, escolheu um papel e uma cor do giz de cera e escreveu o nome
de um dos valores civilizatórios. Foi assim, sucessivamente, que partilhamos a
criação de uma “mandala” colorida no chão, com os valores civilizatórios e suas
correspondências cromáticas, seguindo a intuição de cada aluno.

Os processos curriculares de encantamento e vivência, que constitui o modelo
de Ação Pedagógica da Pedagogia Griô, são realizados através da tríade básica
para acesso a identidade humana: Canto tradicional –Dança tradicional- Sentimentos Identitários. Essa tríade foi inspirada no triângulo do Sistema de Biodança proposto por Rolando Touro, e que segundo Reis (2009) originalmente
possuí os pontos: Música, Dança e Emoção.
Na perspectiva da Pedagogia Griô foi acrescentado um segundo triângulo
com o acréscimo de outros conceitos chaves, como mitos/arquétipos/símbolo;
história de vida/história da comunidade; ciências/artes/ofícios tradicionais.
Pacheco (2015) afirma que a partir daí originou-se um diagrama que forma uma
estrela de seis pontas, com as palavras Vida em comunidade, Identidade e Ancestralidade ao centro.
Esse processo, segundo a autora, é organizado em processos orgânicos e
afetivos da vivência humana entre ativação e relaxamento. Dessa forma, foi desenvolvido um gráfico, denominado Curva de Vivência que abrange duas linhas
principais: a consciência de si (linha vertical) e a consciência da ancestralidade
(linha horizontal). A curva com a tríade, tem por objetivo criar o espaço de encantamento para a aprendizagem e facilitar a expressão da identidade, da ancestralidade e da vida no centro da roda da educação.
A vivencia griô oferecida na disciplina Arte e Cultura Afro-brasileira foi um
diálogo e um recorte da pedagogia construída por Lillían Pacheco. Estimulados
por instrumentos musicais, cantos e danças tradicionais coletivas o grupo de
estudantes pode vivenciar elementos da Pedagogia Griô: roda de benção, vivência, roda de embalo e diálogo. Nessa vivência corporal em grupo a partir de
estímulos rítmicos e percussivos africanos e afro-brasileiros a turma foi instigada a perceber o seu próprio corpo e a maneira como ele ocupa o espaço e se faz
presente no grupo.
O resgate de brincadeiras, jogos, músicas e histórias pessoais ao longo da
experiência possibilitaram o diálogo com elementos fundamentais das culturas
tradicionais da África e da cultura afro-brasileira. Afinal, o lúdico está presente em grande parte das tradições de matriz negra no Brasil e buscam celebrar o
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movimento da vida. Friedmann afirma que na nossa sociedade “há uma cultura
de muitos brinquedos e de poucas brincadeiras, muita tecnologia e pouco artesanato, muita impessoalidade e pouco respeito à individualidade, muita solidão e
pouca troca entre as pessoas” (2006:123). Portanto, ao resgatar a ludicidade afro-brasileira não estamos apenas celebrando a ancestralidade negra, mas também a
infância. Algo importante para quem está inserido numa faculdade de educação.
A corporeidade é a base comum da matriz ancestral africana e afro-brasileira. Neste sentido, acreditamos que a reflexão e a recuperação desses elementos
estéticos e filosóficos enriquecem a formação docente e, por isso, devem ser valorizados nos processos criativos e educativos tanto no Ensino Básico como nos
cursos de formação de professores.
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Resumo: A familiarização das crianças à ar-

Abstract: Children’s familiarization with ar-

quitetura vive o seu auge (Raedó, 2016), pelo
que em vários países, se têm vindo a efetuar
projetos no âmbito da educação artística com
essa finalidade. Sendo o meio escolar um contexto privilegiado para o desenvolvimento
destes projetos, por alcançar um maior e mais
diversificado número de crianças, optou-se
por desenvolver um estudo empírico nesse
contexto, averiguando a possibilidade destas
atividades se articularem com os currículos
escolares.
Palavras chave: familiarização das crianças
com a arquitetura / compreensão do espaço / representação do espaço / articulação
curricular.

chitecture is living at its peak (Raedó, 2016);
therefore, several countries have been developing projects in the field of artistic education with
such intent. The school environment is an ideal
background for the development of these projects,
because it reaches a greater and more diversified
number of children. As such, we opted to conduct
the empirical study in that context, examining the
possibility that these activities being articulated
with the school’s curriculum.
Keywords: children’s familiarization with architecture / comprehension of space / representation
of space / curricular articulation.

311
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

A compreensão
e representação do espaço
em crianças do 1.º ano
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Introdução

No âmbito da dissertação de mestrado em arquitetura, na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, efetuou-se um estudo empírico com a finalidade de desenvolver estratégias de aproximação entre a arquitetura e a população.
Com a realização de atividades de sensibilização das crianças para a arquitetura pretende-se tornar a arquitetura compreensível, não só por elas, mas
pela população em geral, permitindo, desta forma, uma melhor comunicação
sobre este tema. Para tal, os projetos que visam familiarizar as crianças com
a arquitetura têm como um dos objetivos promover a participação efetiva da
população na construção dos espaços que habitam. Pretendem também que as
crianças adquiram uma maior capacidade de questionamento e pensamento
crítico sobre o espaço construído.
O estudo empírico consistiu numa investigação-ação, na qual se implementou uma sequência de atividades com a finalidade de possibilitar aos alunos a
aquisição de competências para compreender, interpretar e representar os espaços que os rodeiam. Para a conceção desta sequência de atividades teve-se
em conta, por um lado, os conceitos no âmbito da arquitetura a abordar e, por
outro, os conteúdos curriculares definidos para o 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino
Básico. A atividade articulou-se com o projeto da turma definido no âmbito do
Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular [PAFC], tendo tido como trabalho final a construção de uma maquete de uma casa para uma personagem da
história estudada em Educação Literária.
A recolha dos dados foi efetuada através do registo das sessões em fotografias e em vídeo e da compilação de todos os desenhos efetuados. O tratamento
dos resultados consistiu na análise dos trabalhos elaborados pelos alunos, bem
como dos seus comentários e reflexões ocorridos durante as sessões. Esta análise teve por base os cinco temas abordados ao longo das sessões: a desconstrução do tipo no desenho; elementos arquitectónicos e funções dos espaços;
escala e dimensões; a representação da arquitetura; o estímulo da criatividade.
Com a implementação de um ciclo de investigação-ação constatou-se que a
sequência de atividades realizada permitiu que as crianças envolvidas adquirissem competências de compreensão, interpretação e representação do espaço.
1. Entre a arquitetura e a educação

A arquitetura encontra-se presente na vida quotidiana de todos. No entanto,
[...] o público interessa-se por pintura e música, por escultura e literatura, mas não
por arquitetura, [...] todavia [...], toda a gente pode fechar o rádio e abandonar os
concertos, não gostar de cinema e do teatro e não ler um livro, mas ninguém pode

Este desinteresse pode dever-se, em parte, ao facto de a arquitetura ser
entendida pelas pessoas como uma preocupação elitista e reservada a um pequeno grupo intelectual, os arquitetos (Ghelli, 2017). Assim, para que a população venha a desenvolver interesse pela arquitetura torna-se necessário que
se dinamizem atividades que promovam a aproximação entre a arquitetura e
os cidadãos.
Tendo consciência de que as crianças serão a próxima geração a definir e
construir o futuro das cidades, a sensibilização para a arquitetura, numa perspetiva proactiva, deverá começar por elas. Para além disso, as crianças ainda
não apresentam ideias pré-concebidas sobre os espaços que as rodeiam, o que
as torna num público-alvo mais aberto às várias intervenções. Outro motivo
para optar por realizar atividades que familiarizem as crianças com a arquitetura prende-se com o facto de, através delas, se conseguir alcançar um público
mais abrangente, como professores, pais e outros familiares.
Assim, com estas iniciativas de sensibilização das crianças para a arquitetura, entre vários propósitos, pretende-se que elas ganhem uma maior consciência do espaço e desenvolvam um espírito crítico sobre os espaços onde vivem.
Para além disso, pretende-se facultar às crianças ferramentas que lhes permitam compreender melhor o espaço e expressar as suas opiniões sobre ele.
Neste sentido, têm vindo a ser realizados vários projetos de familiarização
das crianças com a arquitetura em diversos contextos, como museus, escolas ou
eventos culturais. Um desses projetos é o Atelier des P’tits Archis, desenvolvido
pela Maison de l’Architecture en Ile-de-France, na qual se realizam oficinas que
exploram diversos temas arquitectónicos, construindo maquetes de edifícios
reais ou imaginários. O Proxecto Terra, outro projeto efetuado neste âmbito,
é promovido pelo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e implementado em
contexto escolar. Para tal, desenvolveram materiais educativos, que são disponibilizados aos professores e alunos das escolas da Galiza, e dinamizam sessões
de formação para os professores. Outro exemplo destes projetos é o Archikidz,
um evento anual realizado em diversos países com o objetivo de aproximar as
crianças da arquitetura. Em cada edição deste evento é definido um tema a partir do qual as crianças desenvolvem as suas construções.
Também em Portugal começam a existir algumas iniciativas com a finalidade de sensibilizar as crianças para a arquitetura. Uma dessas iniciativas é o Programa Caleidoscópio, elaborado pelos Serviços Educativos da Casa da Arquitetura,
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fechar os olhos perante as construções que constituem o palco da vida citadina e
trazem a marca do homem no campo e na paisagem. (Zevi, 1977:9-10).
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no qual são realizadas diversas oficinas que promovem o contacto das crianças
com a arquitetura de forma inclusiva, multidisciplinar e participativa.
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2. Articulação do projeto com o ensino escolar

Considerando o contexto escolar um meio privilegiado para a dinamização de
atividades de sensibilização das crianças para a arquitetura, e sendo este um
contexto pouco recorrente nas iniciativas desenvolvidas em Portugal, optou-se
por realizar o estudo empírico numa escola do 1.º Ciclo. Para tal, de forma a que
atividade pudesse ser atrativa para a escola e relevante para as aprendizagens
dos alunos, procurou-se articular os conceitos arquitetónicos a abordar com os
conteúdos curriculares definidos para o ano de escolaridade da turma onde se
implementou o projeto.
Deste modo, as atividades foram concebidas a partir dos conteúdos definidos para as várias disciplinas como: “A casa” e “A escola”, em Estudo do Meio;
“Reconhecer e representar formas geométricas” e “Medir distâncias e comprimentos”, em Matemática; “Escutar discursos breves para aprender e construir
conhecimentos” e “Apropriar-se de novos vocábulos”, em Português; “Fazer e
desmanchar construções” e “Ilustrar de forma pessoal” em Educação e Expressão Plástica.
Este projeto foi desenvolvido no ano letivo 2017/2018, ano no qual entrou
em vigor, de forma experimental e de adesão voluntária pelas escolas, o PAFC,
que preconizava a “valorização da gestão e lecionação interdisciplinar e articulada do currículo através do desenvolvimento de projetos que aglutinem aprendizagens das diferentes disciplinas, planeados, realizados e avaliados pelo conjunto dos professores de cada conselho de turma ou de cada ano de escolaridade” (Ministério da Educação, 2017). Sendo a arquitetura uma área transversal
que “mobiliza saberes plurais: a física, a matemática, as ciências, a história, as
artes, as ciências económicas e sociais, a filosofia, a expressão escrita e oral”
(Ghelli, 2017:12), considerou-se que seria uma vantagem para a dinamização
destas atividades de sensibilização das crianças para a arquitetura em articulação com o PAFC. Deste modo, as várias sessões da atividade foram estruturadas de forma a abordar, simultaneamente, conteúdos das diversas disciplinas e
a produzirem, no final, um trabalho que se inserisse no projeto anual da turma.
3. Descrição da atividade

A atividade desenvolvida no estudo empírico foi implementada em uma das
turmas do 1.º ano da Escola Básica Visconde de Salreu, pertencente ao Agrupamento de Escolas de Estarreja. A atividade, que teve como ponto de partida

4. Análise dos resultados

A análise dos resultados da intervenção teve como finalidade compreender de
que modo o trabalho realizado contribuiu para uma evolução da capacidade das
crianças de compreenderem e representarem o espaço. Para tal, a análise organizou-se segundo os 5 tópicos abordados ao longo das sessões. Para a análise
recorreu-se aos desenhos realizados pelos alunos e às gravações e fotografias
efetuadas durante a intervenção. Assim, na análise de cada tópico, recorreu-se
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o tema “A casa”, foi organizada em 7 sessões, ao longo das quais se realizaram
diversos exercícios, em volta de 5 tópicos, e que culminaram na construção de
uma maquete integrada no projeto da turma.
Um dos tópicos foi “A desconstrução do desenho estereótipo da casa”, que
as crianças habitualmente representam, com a finalidade de lhes revelar que as
casas podem possuir diversas formas e que não correspondem, necessariamente, à casa de fachada quadrada e telhado triangular.
Outro tópico abordado nesta intervenção foi “Os elementos arquitetónicos
e funções dos espaços”, que teve como objetivo levar as crianças a perceber
quais os elementos necessários para a construção de uma casa e quais os espaços essenciais para que a casa sirva as necessidades das pessoas.
A atividade trabalhou também o tópico “Escala e dimensões”, com o qual se
pretendeu que os alunos descobrissem a relação estabelecida entre as dimensões dos espaços e as dimensões do corpo humano. Procurou-se, desta forma,
que as crianças compreendessem que, para que os edifícios e os espaços sejam
representados, é necessário reduzir as suas dimensões, utilizando uma escala.
Esta intervenção teve ainda como tópico “Os modos de representação da
arquitetura”, com o qual se pretendeu familiarizar as crianças com plantas, alçados e maquetes, de forma a que elas aprendessem diferentes modos de representar o espaço.
Um outro tópico, transversal a todas as atividades da intervenção, foi “O estímulo da criatividade”, tendo-se procurado estimular a criatividade das crianças, através da realização de exercícios que deem aos alunos a possibilidade de
desenharem ou construírem uma maquete de forma livre e autónoma.
De forma a motivar as crianças para a realização dos vários exercícios propostos durante a intervenção, optou-se por definir um projeto de trabalho final,
aglutinador dos diversos tópicos abordados. Para este efeito, optou-se por concretizar o projeto definido pela turma no âmbito do PAFC e consistiu na conceção e construção de uma casa para o pastor da história A ovelhinha preta, de
Elizabeth Shaw (2016).
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Figura 1 ∙ Desenho de uma casa realizado,
inicialmente, por um aluno. Fonte: Própria
Figura 2 ∙ Segundo desenho de uma casa realizado
pelo mesmo aluno. Fonte: Própria
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Figura 3 ∙ Alçado da casa do pastor realizado pelo mesmo aluno que realizou
os desenhos anteriores. Fonte: Própria
Figura 4 ∙ Planta da casa do pastor onde uma aluna, para além dos espaços
necessários a todas as casas e dos espaços pedidos pelo pastor, criou um
espaço para guardar a lã das ovelhas. Fonte: Própria
Figura 5 ∙ Alunos a medir a largura da porta verificando quantas crianças
cabem nesse espaço. Fonte: Própria
Figura 6 ∙ Aluna a medir a altura da maquete que está a construir, verificando
se tem altura suficiente para que o boneco de escala caiba nesse espaço.
Fonte: Própria
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aos seguintes procedimentos: comparação entre os trabalhos iniciais e os trabalhos finais; correspondência dos trabalhos realizados com o pedido efetuado;
identificação nos diálogos de ideias sobre os tópicos trabalhados; levantamento
das características presentes nos desenhos.
Ao nível do tópico “A desconstrução do desenho estereótipo da casa”, constatou-se que, num primeiro momento, todos os alunos representaram a casa seguindo um estereótipo comum (Figura 1) apresentando como justificação para
tal o facto de só saberem desenhar desse modo. Mais tarde, quando as crianças
voltaram a desenhar uma casa, verificou-se que alguns alunos já foram capazes
de desenhar a casa de formas distintas e apresentando uma maior relação com
a realidade (Figura 2). No final da atividade, perante o pedido de desenharem
um alçado para a casa do pastor, todos os alunos representaram casas que não
seguiam o estereótipo inicial (Figura 3).
No que diz respeito ao tópico “Os elementos arquitetónicos e funções dos
espaços” recorreu-se à letra da canção “A casa”, de Vinícius de Moraes, como
mote para a atividade, tendo os alunos que identificar alguns dos elementos essenciais de uma casa. Neste exercício inicial constatou-se que os alunos apresentavam alguma confusão entre elementos e espaços da casa. Posteriormente,
no segundo desenho que efetuaram de uma casa, já se verificou a preocupação
por incluírem todos os elementos essenciais para a construção de uma casa.
Também na elaboração do projeto para a casa do pastor, verificou-se que os alunos tiveram em conta os pedidos efetuados pelo pastor (hipotético cliente) para
projetarem os vários espaços necessários numa casa, tal como tinha sido trabalhado, bem como alguns espaços apropriados às necessidades específicas da
personagem para que se destinava (Figura 4). No fim da intervenção, as crianças já conseguiram enunciar os elementos arquitectónicos e os espaços da casa
sem os confundirem.
Relativamente ao tópico “Escala e dimensões”, verificou-se que, inicialmente, os alunos já possuíam algumas noções de proporção, tendo-o demonstrado na preocupação com que dimensionaram a figura geométrica com que
iriam decorar o caderno. Com o objetivo de levar as crianças a perceber que as
dimensões dos espaços estão relacionadas com as medidas do corpo humano e
com o espaço que este necessita para se movimentar, optou-se por pedir aos alunos que medissem alguns dos elementos arquitetónicos da sua escola, utilizando o seu corpo como unidade de medida (Figura 5). Este exercício possibilitou
que, durante a construção das maquetes, se explicasse aos alunos a noção de
escala, recorrendo a um boneco que deveria estabelecer com a maquete as mesmas relações de medida que uma pessoa estabelece com os espaços (Figura 6).
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Figura 7 ∙ Desenho do teto da sala de aula
realizado por uma aluna. Fonte: Própria
Figura 8 ∙ Aluno a fazer desenhos
bidimensionais com as peças fornecidas para a
construção das maquetes. Fonte: Própria
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Figura 9 ∙ Aluno a desenhar uma parede em planta,
decalcando-a de uma fotografia. Fonte: Própria
Figura 10 ∙ Alunos a brincarem com a maquete
utilizada durante a sessão. Fonte: Própria

Conclusão

Os alunos revelaram grande motivação e entusiasmo pelos exercícios realizados na intervenção, tendo sido capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos
ao longo das sessões no desenvolvimento do projeto final. Com o decurso do
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Ao nível do tópico “Os modos de representação da arquitetura”, o trabalho
teve início no desenho livre, sendo este o modo de representação mais familiar
às crianças. No entanto, verificou-se que os alunos tinham dificuldade em desenhar o que estavam a ver, recorrendo a estereótipos e modelos comuns para
representar o que era pedido. No decorrer da atividade procurou-se incentiválos a prestarem mais atenção ao que observavam, valorizando mais este aspeto
nos desenhos do que a qualidade visual que eles apresentavam (Figura 7). Já
os modos de representação específicos da arquitetura (maquetes, plantas e alçados) eram completamente desconhecidos das crianças. No que diz respeito
à maquete, algumas das crianças revelaram dificuldade em compreender que
deviam construir o espaço de forma tridimensional, tendo começado por fazer
desenhos bidimensionais com as peças que lhes foram dadas (Figura 8). Com
o decurso da atividade, as crianças tiveram oportunidade de experimentar
esse modo de representação (maquete) e estabelecer a diferença entre a representação bidimensional e tridimensional. Relativamente às plantas e alçados,
durante a observação da planta de emergência da escola, os alunos revelaram
ter alguma capacidade de interpretação deste desenho, pelo que o exercício se
centrou em demonstrar-lhes como os poderiam fazer. Para tal, recorreu-se a
fotografias de uma maquete, tiradas no ponto de vista correspondente aos desenhos, a partir das quais os alunos decalcaram os elementos visíveis (Figura 9).
Este exercício permitiu que as crianças adquirissem novas formas de expressar
e representar as suas ideias sobre o espaço, o que se revelou nas plantas que
fizeram para a casa do pastor.
Relativamente ao tópico “O estímulo da criatividade”, verificou-se uma significativa evolução dos alunos, nomeadamente em relação à autonomia com
que realizavam os trabalhos. No início da intervenção, as crianças necessitavam de confirmar com frequência a possibilidade de desenharem da forma
livre, tendo, progressivamente, adquirido uma maior confiança e, consequentemente, autonomia no seu trabalho. A este respeito foi também interessante
verificar o modo espontâneo como as crianças se apropriaram das maquetes
construídas, utilizando-as como casas de brincar (Figura 10). Desta forma, os
alunos perceberam que conseguiam, com o seu trabalho criar objetos com os
quais se podiam divertir sem orientação.
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estudo empírico revelou-se vantajoso o trabalho conjunto e articulado entre
professores e arquitetos, tendo sido importante a presença e colaboração da
professora da turma para a implementação da atividade.
De forma a avaliar o impacto da atividade nas crianças e, consequentemente, nas suas famílias, tornou-se relevante considerar a opinião da professora e
dos encarregados de educação. Numa reflexão sobre a intervenção, a professora
referiu que o facto da atividade se ter articulado com os programas curriculares
foi uma vantagem do projeto, visto que permitiu às crianças consolidarem os
seus conhecimentos e aplicá-los a um contexto distinto. Para além disso, considerou que a atividade provocou entusiasmo e motivação pela arquitetura, tanto
nos alunos, como nos seus familiares e nos outros professores da escola. Num
questionário efetuado aos encarregados de educação, estes consideraram que
a atividade captou a atenção das crianças, tendo permitido que adquirissem algumas noções de arquitetura e ganhassem consciência do processo necessário
para a construção de um edifício. Referiram também que foi importante o facto
da atividade se realizar em contexto escolar, uma vez que possibilitou a participação de todos os alunos, independentemente do seu meio sociocultural.
Tendo em conta o empenho e entusiasmo que os alunos manifestaram no
decorrer da atividade, infere-se que o desenvolvimento destas atividades de
sensibilização das crianças para a arquitetura é uma área que as cativa e que
é proveitosa para o seu desenvolvimento. Por estes motivos, pensa-se que poderia ser interessante incluir esta temática no âmbito da educação artística em
contexto escolar.
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Una experiencia-puente
de implementación práctica:
desde la enseñanza
secundaria a la formación
artística de carácter
universitario
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Resumen: Dirigida a estudiantes de secunda-

Abstract: Directed to high school students be-

ria entre 16-17 años, la propuesta de actividad
práctica tiene por objeto principal plantear
una experiencia innovadora a los/as interesados/as en comenzar sus estudios artísticos
superiores. Se ofrece una aproximación orientativa a las competencias y métodos del Grado
en Arte y al perfil de egreso de la titulación,
para la elección de su futura especialidade
universitaria.
Palabras clave: artes plásticas, /educación
universitaria / experiencia aplicada / enseñanza secundaria / formación artística.

tween 16-17 years, the purpose of the practical
activity proposal aimed at middle school students
is to pose an innovative experience to those interested in beginning their higher artistic studies. It
offers an approximation to the competences and
methods of the Degree in Art and the discharge
profile of the degree, for the choice of their future
university specialty.
Keywords: plastic arts / university education /
applied experience / secondary education / artistic training.

La discontinuidad es parte de la continuidad fundamental
— Del Castillo (2019:104)

Introducción: punto de partida de la experiencia innovadora
puesta en marcha

La propuesta recogida parte de una observación aplicada llevada a cabo en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) durante
dos cursos académicos: 2016/2017-2017/2018. El objetivo principal extrae unas
conclusiones previas para encauzar las actividades prácticas dirigidas al alumnado de Bachillerato, con la finalidad fundamental de ofrecer una experiencia
formativa novedosa al potencial artista. Acción con la que se pretende una aproximación experimental al contenido de las competencias y procesos del Grado
en Arte, así como al perfil de egresados/as, para que a los/as estudiantes de enseñanza secundaria les ayude en la elección de su trayectoria universitaria. En
la fase de implantación se han recopilado datos de la Jornada: Acercándonos al
Grado en Arte. Talleres prácticos, experiencia-puente entre el Bachillerato y la Universidad, donde han intervenido grupos procedentes de bachilleratos artísticos,
científicos y humanísticos, con la colaboración de sus centros (institutos, colegios) y profesores/as que han participado en la iniciativa (Figura 1).
Como metodología de trabajo, se indaga en la mecánica de las Jornadas específicas que se planifican con periodicidad anual regular, contando con sesiones prácticas de orientación en modalidad presencial, para realizar ejercicios
de corta duración que acercan lo más posible la realidad del ámbito disciplinal.
Lo que se ha pre-evaluado de manera óptima, de cara a que los/as potenciales
estudiantes conozcan que quienes completen los ciclos adquirirán una destreza

1. Diseño del proyecto: hacia una experiencia-piloto
singular y articuladora

Tal como se deriva de su denominación específica introducida en el apartado anterior, los talleres eminentemente prácticos han sido diseñados por una
Comisión mixta de expertos/as educadores/as y administrativos/as entre el
Vicerrectorado de Innovación Docente de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) y la Facultad de Bellas Artes. Las instancias responsables más inmediatas
recaen en la coordinación del centro (Secretaría académica) y la coordinación
de la titulación: Grado en Arte. Además de ello, participan las coordinaciones
de los centros de educación secundaria, en los cuales se organizan los grupos
de alumnos/as que se matricularán en esta acción formativa de inmersión inmediata durante un día en la dinámica habitual de trabajo de la Facultad. Por
lo tanto, se postula como una jornada-evento (event) puntual pero que trata de
que, por unas horas determinadas, los/as estudiantes de enseñanzas medias
puedan cotejar un/os sistema/s de trabajo cercanos de donde puedan extraer
información válida y actualizada para cuando accedan a la Universidad.
Por consiguiente, el diseño consiste en establecer una modalidad presencial y no virtual; esto es, el/la futuro/a potencial alumno/a ha de asistir
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integral; que les permitirá ejercer como profesionales del campo del arte, pudiendo actuar con múltiples perspectivas y cauces técnico-proyectuales desde
la creación pura hasta la educación, pasando por el comisariado, producción y
distribución de exposiciones, etc.
El cuerpo contextual de contenidos más relevante consiste en la sistematización y clasificación documental obtenida sobre el terreno, al objeto de analizar posteriormente (2018/2019) la estructura de estas jornadas-tipo por medio
de la discusión acerca de temáticas y acciones concretas en aula, con una serie
de registros correspondientes a tareas y disponibilidad de recursos materiales/
económicos, horarios y tiempos estimados, número de plazas, asistencia e implicación, evaluación, opiniones del alumnado y profesorado de secundaria. El
aparato crítico extraído se espera que sea positivo y efectivo a la hora de valorar
un primer empeño de inmersión (breve pero concentrada y contundente) en los
métodos tradicionales e innovadores de la educación en arte, con su complejidad y vertiente multifactorial que interacciona con los paradigmas que histórica y actualmente se barajan –a veces incluso contradictoriamente– en la praxis
del arte y su transmisión (Agirre, 2005; Hernández, 2002; Medardo, 2017… entre otros/as autores/as), los/as cuales tienen aún mucho que aportar a las ópticas/ángulos para la preparación del futuro cuadro de profesorado.
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Figura 1 ∙ Presentación general en el aula de la
Jornada: Acercándonos al Grado en Arte...
Fuente: propia, 2017.
Figura 2 ∙ Exposición previa de materiales para
las pruebas con diversas técnicas artísticas, procesos
y procedimientos: utensilios y soportes de dibujo,
fabricación de pigmentos pictóricos... Fuente:
propia, 2018.

2. Desarrollo de la actividad: talleres cooperativos
bajo la super visión-guía docente

Con el ánimo de profundizar en cada acción realmente contemplada en cada Jornada de Orientación, se detallan unos objetivos de carácter específico más allá
de la mera presentación oral de los contenidos de la titulación. El acercamiento
mediante sesiones prácticas a la realidad de los estudios del Grado conecta con
una metodología activa impulsada de hecho desde las instancias universitarias
a la hora de entroncar en la estructura de los grados, métodos educativos innovadores implicados en la educación superior. No ajenos a esta tendencia, desde
la Facultad se han inspirado estas nuevas metodologías del Aprendizaje Basado
en Proyectos, Problemas o Casos (PBL) (Suárez, 2005; Lozano, 2008; Domingo et
al., 2013) en la propia idiosincrasia de la oferta-docente con su troncalidad y optatividad. Este replanteamiento académico es el que igualmente ha influido en
la preparación estructural de estas jornadas orientativas con un mensaje claro
para que las personas demandantes sean conscientes de qué metodología será
el marco preponderante cuando accedan a la Facultad.
Entre los temas y/o contenidos a escrutar, bien sea a través de explicación,
práctica de laboratorio, proyección, o cualquier otro recurso plástico-tecnológico, en la Jornada práctica se recorre brevemente el amplio abanico de actividades profesionales a las que conduce este Grado y sus requisitos de formación.
Se realiza una aproximación a diversos casos prácticos describiendo los objetivos, tecnologías, disciplinas, materiales y herramientas fundamentales involucrados en la actividad del/a creador/a en arte.
En cuanto a las acciones que se llevan a cabo con los grupos de alumnado
participante, la Jornada se divide en dos partes: una primera que consiste en la
exposición oral de los asuntos y temáticas generales (descripción de la titulación, perfil profesional, acceso a estudios de postgrado, aplicaciones prácticas,
etc.) con ayuda de una presentación visual video-gráfica o de diapositivas en
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presencialmente e implicarse –corporalmente– en el ensayo de la actividad
artística, con la aproximación a unas técnicas (pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, video…), a unos procesos (estampación, impregnación, ensamblaje, construcción, collage, fotomontaje, grabación fílmica…) y a unos procedimientos (óleo, témpera, acrílico, carboncillo, arcilla, escayola, cartón-piedra,
imagen analógica-digital…) de utilización en las asignaturas del Grado (Figura
2). Queda así patente la intencionalidad eminentemente práctica/aplicada de
la experiencia, en la que la fisicidad del propio hacer en arte a un nivel básico es
privilegiada sobre a virtualidad de la clase magistral.
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la que se pretende contextualizar cada explicación (modelo clase-magistral de
tiempo corto estimado en 20-30 minutos). Con posterioridad, la segunda parte
presenta un carácter eminentemente práctico y se realiza en grupos reducidos
de máximo 20 personas. Los/as estudiantes tienen la oportunidad de experimentar con materiales y metodologías prácticas para hacerse con una idea preclara, al menos genérica, de lo que suponen los procesos creativos a través de la
pintura, la escultura, el dibujo y los medios audiovisuales o tratamiento de imagen infográfica. Modo de proceder en taller de arte que se extiende a lo largo de
la mañana y en el cual, bajo la intercesión del profesorado-guía dispuesto a tal
fin, se responsabilizarán de dar comienzo y término lo más adecuado posible a
un experimentación real en uno de los ámbitos que escojan: pintura, dibujo, escultura o arte tecnológico-performativo; lo que coincide con las cuatro amplias
vertientes abarcadas actualmente por el Grado en Arte. Con plena disposición
de las infraestructuras tanto inmobiliarias como mobiliarias de la Facultad y
sus recursos espaciales, equipamentales, etc., la didáctica se concentra en los
talleres descritos, en los cuales a la experimentación individual de cada participante se añaden momentos colaborativos en los que puede haber intercambios
tanto de recursos como de ideas entre los mismos o distintos talleres, o cuando
el/la responsable de los mismos plantea una demostración conjunta en la que
todos/as los/as participantes han de cooperar activamente, de cara a la consecución de una finalidad que redunde, a la postre, en un aprovechamiento intensivo del instante educativo-creativo.
En este mismo orden de acontecimientos, una vez concluida materialmente
la sesión de implantación la persona que ha dirigido el taller vuelve a solicitar la
colaboración del grupo completo para valorar in situ los resultados obtenidos,
los logros alcanzados y las posibilidades de continuidad del ejercicio y/o enfoques divergentes que hubiesen podido ser lícitos según se tomen unas/otras determinaciones u opciones. A este respecto, no existe una evaluación sumatoria
o numérica para los/as participantes pero sí una retroalimentación o feedback
efectivo y pro-activo encaminado a la mejora de la eficiencia del proceso. Para
estos efectos anualmente se anima a los/as participantes a la cumplimentación
de un cuestionario de satisfacción a valorar por el Servicio de Orientación Universitaria (SOU).
3. Desarrollo de la jornada: pertinencia del taller creativo

Reunidos los grupos y contabilizados/as los/as asistentes, la acogida en la Facultad se inicia con la presentación del Grado en Arte y sus asignaturas por
cursos. Después de esta introducción, asignados/as los/as participantes según
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listados, las personas colaboradoras para dirigir los talleres (normalmente profesores/as universitarios/as) conducen a los grupos de alumnos/as divididos según sus preferencias hacia los espacios-aulas previamente equipadas con todo
el material necesario para comenzar los talleres orientativos de Dibujo, Pintura, Escultura y Arte tecnológico (denominación genérica que incluye cuestiones audiovisuales de tratamiento para imagen-sonido).
En el taller de Pintura se procede al boceto con color sobre caballete vertical a partir de unos sencillos bodegones de frutas colocados sobre escenarios
iluminados específicamente para la ocasión, u otra serie de objetos animados/
inanimados que conforman ‘naturalezas muertas’ y/o ‘naturalezas vivas’ (Figura 3, Figura 4 y Figura 5).
De una manera un tanto análoga, en el taller de Dibujo se suele realizar, de
modo habitual, una práctica de observación de cráneos y osamentas de animales
trazando líneas/manchas del natural con grafito, conté y tinta china (Figura 6).
Mientras tanto, el taller de Arte tecnológico puede diversificarse en visitas
al plató de artes escénicas y performativas, cabinas fotográficas analógicas y
de grabación sonora, compaginado con la ejercitación de fáciles animaciones
mediante luz de linternas o la experimentación con efectos de ‘cámara clara’ y
‘cámara oscura’ (Figura 7, Figura 8).
El taller de Escultura, de reciente incorporación, es acaso en el que más reticencias encuentran, a priori, los/as participantes. Sin embargo, la sencillez y
eficacia de los ejercicios dirigidos expresamente a la concepción tridimensional de reducidos objetos construidos con materiales desechables e intervenidos
posteriormente en su epidermis, procura un esfuerzo muy acorde con las prácticas que los/as alumnos/as estarán obligados/as a llevar a cabo cuando inicien
sus estudios en la Facultad, sobre todo durante el primer ciclo (dos cursos) de
los estudios (Figura 9, Figura 10).
Una vez finalizado el tiempo dedicado a las actividades, el/la coordinador/a
de la Jornada solicita la cumplimentación de las encuestas de satisfacción. Con
ellas se pretende sondear parámetros como la motivación de partida y valoración final de la experiencia (casi siempre se desprende un interés muy notable
o alto por conocer desde dentro en qué consiste el Grado en Arte y la Facultad),
perspectivas técnico-procedimentales, implicación de los agentes, competencias que deberán adquirir si optan por comenzar estos estudios universitarios e
incidencias a destacar durante el desarrollo de las prácticas, que no suelen ser
remarcables salvo situaciones de ajustes horarios.
Entre las acciones de mejora continua, en las últimas ediciones se ha apostado por que algunos talleres fuesen intercambiables dada su proximidad
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Figura 3 ∙ Aula-taller de pintura con varias
mesas, caballetes, baldas y pequeños armarios.
Fuente: propia, 2018.
Figura 4 ∙ Modelo-bodegón frutal armónico
para su interpretación y ejecución.
Fuente: propia, 2018.
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Figura 5 ∙ Algunos resultados pictóricos conseguidos.
Fuente: propia, período lectivo 2017-2018.
Figura 6 ∙ Aula-taller de dibujo con elementos-modelos,
superficies y útiles de trabajo. Fuente: propia, 2018.
Figura 7 ∙ Espacio de experimentación con medios
tecnológico-audiovisuales y sonoros analógicodigitales. Observación de los principios de ‘cámaraclara’/’cámara-oscura’ y su evolución. Fuente:
propia, 2018.
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Figura 8 ∙ Taller de medios tecnológico-audiovisuales y sonoros analógico-digitales.
Fuente: propia, 2018.
Figura 9 ∙ Espacio dispuesto para los talleres
de escultura y colocación de piezas. Fuente:
propia, 2017-2018.
Figura 10 ∙ Resultados escultóricas compuestos
de materiales blandos/maleables. Fuente:
propia, 2017-2018.
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conceptual. Los/as estudiantes consideran con frecuencia recurrente que el
tiempo ha sido escaso, y así lo hacen saber en los campos abiertos que codifican
las encuestas. Lo cual enlaza con lo matizado por el personal de apoyo, dado
que las Jornadas de Orientación se plantean en una única sesión de mañana,
con una financiación presupuestaria desglosada y limitada.

a la reflexión teórica

Esta experiencia de la cual hemos intentado dar cuenta solícita y expresa en
estas páginas, además y/o aparte de constituir un ensayo experimental, brinda
la oportunidad de entablar un diálogo que confluya con las vertientes analíticas
que durante las últimas décadas del siglo XX e inicios del XXI se han inmiscuido en la esfera disciplinar de la educación-formación/enseñanza artística y las
sendas que ha recorrido en sus fases de pensamiento.
La concepción filosófica más preclara de la cual deriva este empeño ha sido
la de suscitar un acercamiento veraz del/a potencial estudiante a las prácticas
de creación mediante las técnicas artísticas, evitando unas Jornadas orientativas caracterizadas por la pasividad de la escucha y a lo sumo la asunción de una
documentación de cortesía más propia de unos procesos de rol ‘marketinizado’
en los que el/la alumno/a “ha pasado de ser un estudiante a convertirse en un
cliente, algo en consonancia con la tendencia privatizadora del sistema universitario” (Barnés, 2019: 7). De hecho, la instrumentalización de la enseñanza en
general a partir del ‘Plan Bolonia’ sabemos que ha incidido particularmente en
el plano artístico-formativo, por lo que inclusive los empeños de ‘captación’ de
alumnado/cliente en las universidades están a menudo impregnados de esa
“burocratización de la enseñanza que ha provocado que los profesores pasen
más tiempo rellenando formularios” (Barnés, 2019:3).
Fórmulas semejantes a las que no sirven sino para el ‘bombardeo’ directo,
masivo y constante también al alumnado, con la ilusión a veces utópica de que
la dedicación a ese tipo de tareas complementarias o la mera escucha de unas
cuantas ‘clases magistrales’ pueden ser suficientes para la ‘convalidación’ de un
número de ‘créditos’ que sustituyen las asignaturas (Núñez, 2003). La Jornada
de Orientación trata de revertir esa tendencia anquilosada y pasar directamente a la acción minimizando al máximo labores administrativas asociadas. Independientemente a ello pero de alguna forma entrelazada, se pretende distanciarse hasta cierto punto de los paradigmas funcionalistas que han unificado
sin solución de continuidad la preparación académica con el único fin teleológico de la inserción laboral; objetivo loable pero que ha supuesto el predominio
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de unos ámbitos competenciales en detrimento de otra serie de saberes y conocimientos como los estético-artísticos (Iztueta, 2017:63,67).
Es precisamente en este terreno de las artes plásticas donde con mayor virulencia han incidido estas corrientes formalistas y uniformizadoras, agradando los trechos entre la veracidad competencial y las entelequias e imposturas
más o menos inventadas/importadas. Ante dichas situaciones, se llegó a la
conclusión de que diseñar y organizar una práctica incardinada en lo plástico
como estimulación directa de primer contacto para el alumnado de bachillerato, podría constituir un acicate para que se manifieste el engarce de la práctica
artística en el engranaje académico de la institución universitaria. A la par, se
ofrece una vía por la cual los procesos enseñanza-aprendizaje se vislumbran en
una senda colaborativa-cooperativa con el acompañamiento profesional del/a
docente; sustentada en la propia inmediatez del hacer en arte más allá de los
mecanismos no plenamente testados que vuelven a remitirnos, en el fondo, a
las constricciones y rigideces reglamentarias.
Por último, hemos sido conscientes de que un planteamiento semejante a lo
mejor se distancie un tanto del estudio de la ‘cultura visual’ y su crítica interpretativa que sería una de las facetas que con mayor impacto atiende la educación
artística en el nivel de las enseñanzas medias; ahínco que anteriormente subyacía en las metodologías academicistas-reproductoras.
A ello también alude el nombre de ‘experiencia-puente’ de estas Jornadas de
Orientación; en el sentido de que desde términos no siempre sinónimos como
educación, enseñanza o formación aplicada a lo artístico, no en todo instante
se cumple con las premisas de la praxis creativa que una Facultad de arte debería sustentar, salvaguardar y supervisar; con una sensibilidad de interpelación
estética flexible no tan adscrita a los repertorios academicista-canónicos de antaño en tanto visión específica de las poéticas estético-plásticas en el arte, cuyo
fomento y perseverancia juzgamos más acordes a la noción de ‘transmisión’.
El ensayo de esta Jornada procura por lo tanto una discontinuidad; interrupción y/o ruptura narrativa e interrogativa en las ‘continuidades’ que cada vez
en mayor medida suceden ya en mundos/universos y escenarios de dimensión
altamente cibernética. La acción práctica/tangible del dibujo, la pintura, la escultura…, discurre irruptora y removedora; una ‘metodología co-activa’ pero
que hunde sus raíces igualmente en la contemplación, las pausas y silencios tan
obtusos al final del milenio y en la composición de miradas entre-cruzadas.
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Resumo: Nas aulas de artes visuais, a obra de

Abstract: In visual art classes, the work of art can

arte, pode tornar-se uma ferramenta de ensino eficaz ajudando a desenvolver a cultura
visual, a criatividade e o espírito crítico dos
alunos. Esta comunicação relata um projeto
pedagógico levado à prática através de uma
investigação-ação, em que o conceito de apropriacionismo é usado como estratégia pedagógica utilizando assim a obra de arte como
ponto de partida.
Palavras chave: educação artística / obra de
arte / apropriacionismo / criatividade.

become an effective teaching tool helping to develop the students’ visual culture, creativity and
critical thinking. This communication reports a
pedagogical project led to practice through a participatory action-research, in which the concept
of appropriationism was used as a pedagogical
strategy using the work of art as a
Keywords: arts education / work of art / appropriationism / creativity.

1. O conceito de Apropriacionismo
A apropriação de imagens de obras de arte no sentido de as recontextualizar é
um fenómeno que se pode verificar ao longo da história tanto em casos individuais como institucionais. No entanto, os especialistas só começam a considerar o movimento apropriacionista a partir de meados do século XX, quando
ganhou um novo significado.
Appropriation is the intentional borrowing, copying, and alteration of preexisting
images and objects. It is a strategy that has been used by artists for millennia but
took on new significance in mid-20th-century (...) with the rise of consumerism and
the proliferation of popular images through mass media outlets from magazines to
television. (MoMA Learning — Appropriation)

Artistas de diferentes movimentos procuraram repensar a noção de obra de
arte e avaliar até que ponto se podia subverter, utilizando para isso, obras ou objetos descontextualizando-os para os recontextualizar. Deu-se a esse conceito o
nome de apropriacionismo que, nas palavras de Marques:
(…) tem como principal fundamento o questionar do meio dentro do próprio meio
e assume a cópia como reativação e reinvenção do original, ensaiando a distinção
entre criação e imaginação, entre invenção e repetição. Em alguns casos confundido
como ato de pirataria ou plágio, as práticas artísticas de apropriação trabalham
na substituição e atualização contextual do referente e na respetiva sobreposição de
sentidos, reversão da mensagem e transferência de autorias. (Marques 2016:216)
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Introdução
A presença da obra de arte na sala de aula, para além de ajudar a desenvolver a
cultura visual dos jovens, cria uma familiaridade entre eles e o universo artístico, fomentando a criatividade e o espírito crítico e interpretativo. Mas, de um
ponto de vista prático, como podemos aproveitar esse potencial nas aulas de
desenho? O apropriacionismo, é uma estratégia em que os artistas partindo de
imagens e objetos existentes os retiram do contexto original e os incorporam
numa nova obra com novo significado. A nova criação parte de algo preexistente, mas repensado e reformulado.
O projeto que se apresenta teve como objetivo testar na prática e refletir sobre a possibilidade de tornar a obra de arte uma ferramenta pedagógica eficaz,
utilizando o conceito de apropriação, para implicar os alunos criativamente na
sua aprendizagem. Entendemos que o aspeto central a partir do qual se exprime a criatividade é, aqui, a capacidade de descontextualizar uma obra para lhe
dar um novo contexto e um novo significado.
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Nesta definição, o apropriacionismo é identificado em diversos movimentos
do Cubismo ao Dadaísmo, Surrealismo, Pop Art, à arte concetual, arte urbana,
design publicidade e outros meios de expressão.
No princípio do século XX, artistas cubistas como Picasso ou Braque foram, segundo o glossário da Tate Gallery, os primeiros a incorporar elementos
do “mundo verdadeiro” nas suas obras, abrindo o debate sobre o que é arte e
representação artística. A obra mais representativa desta afirmação é de Picasso de 1913, Garrafa, copo, guitarra e jornal, na qual através da colagem, utiliza
fragmentos de jornal para lhes dar outras formas. Mais tarde, Picasso também
criou obras a partir de outras já existentes, como As meninas, de Vélasquez,
numa versão cubista.
Marcel Duchamp tido por muitos como pai da arte concetual, é o instigador do conceito do ready-made também chamado found object, e que consiste
na utilização de “industrially produced utilitarian objects…achieve the status of
art merely through the process of selection and presentation” (Elger (2006:80).
Duchamp explorou a noção de obra de arte, através duma transformação ou reimaginação de objetos quotidianos, como a célebre e polémica obra a Fonte em
1917, gerando um grande debate sobre a perceção, originalidade e plágio. Para
Duchamp, o importante era criar uma nova ideia para o objeto, tirando-lhe a
utilidade e significado habitual para o re-significar. Para além da transformação
de objetos, Duchamp, procurou sempre a variedade e a busca do significado da
palavra por detrás da obra de arte — o seu conceito, criando novas obras a partir
de outras já existentes como o cartão postal reproduzindo A Gioconda de Da
Vinci, acrescentando um bigode e uma barbicha, e um título que é um jogo de
palavras em francês. Estas “paródias” da obra de Da Vinci mostram, por um
lado, a noção de que uma obra de arte é universal e pode servir de inspiração
a obras futuras, mas também, a vontade de Duchamp e outros de questionar a
própria noção de obra de arte num processo metatextual.
O movimento Dadaísta, continuou as práticas de apropriação sobretudo
com objetos do dia-a-dia. As obras dadaístas mostram uma vontade de rejeitar
noções preexistentes e preconcebidas de arte através da transformação mostrando no processo, a irracionalidade do mundo em que viviam. Esta subversão
da ordem estabelecida no mundo, causada pelo horror da 1a Guerra Mundial,
levou os Dadaístas a repensar e a parodiar a evolução tecnológica do princípio
do século XX. Existem obras dadaístas que transformam objetos e os tornam
totalmente inúteis, fora das suas funções habituais como a obra Cadeau, de
1921, de Man Ray.
A fotografia abriu as portas a um novo método de trabalho. Os dadaístas

2. O projeto na prática

O projeto constou duma unidade didática desenvolvida no âmbito da prática
supervisionada na ESRDL em 2017/2018. Teve como ideia base desafiar os alunos, a partir de uma obra de arte preexistente, a criarem uma performance a ser
apresentada ao vivo ou por meio de vídeo, usando como ferramenta didática o
apropriacionismo. Foi proposto aos alunos um processo de descontextualização
e recontextualização do objeto artístico, o que, por si só, deveria levá-los a um
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aproveitaram a fotografia para trabalhar a sobreposição de imagens, através
de colagens como vemos nas obras de Hannah Höch. A prática do found object
continuou, e podem-se ver obras surrealistas que, na ótica de representar o subconsciente e o sonho, transformaram objetos e, em combinações improváveis
e criaram novos objetos muitas vezes “perturbadores” como o Lunch in Fur de
Oppenheim e o Lobster Telephone de Dali.
Ao longo dos anos 50, 60 e 70, diversos artistas lançaram-se na experiência
das “combinações” de técnicas artísticas. Rauschenberg combinou objetos de
ready mades como pneus ou camas com pintura, serigrafia, colagem e fotografia, como a sua obra Combine. Com o aparecimento da Pop Art, a apropriação
virou-se para a sociedade de consumo. Artistas como Andy Warhol ou Roy Liechtenstein incorporaram elementos publicitários e ícones da arte popular nas
suas obras, variando do cinema à banda desenhada ou música. Utilizavam muitas vezes imagens de obras de arte existentes, pois viam a massificação da cultura popular como uma cultura universal, partilhada independentemente do
contexto educacional. Os artistas da Pop Art lançaram-se na questão da produção cultural em massa, assumindo de forma total a apropriação de trabalhos de
outrem e deixando pairar a questão: onde começa realmente a mão do artista?
Segundo o Glossário da Tate Gallery o termo “Appropriation Art” tornou-se comum a partir dos anos 80, quando artistas como Sherrie Levine, Elaine
Sturtevant ou Richard Prince abordaram a ideia de que a apropriação era em si
um tema artístico. Levine, por exemplo, incorporou obras inteiras nos seus trabalhos, chegando a fotografar fotografias de Walker Evans e a replicar a Fonte
de Duchamp, desafiando a noção de originalidade.
Hoje em dia a herança deixada pelos artistas mencionados é visível tanto
nas artes visuais como no design e arte urbana. A publicidade apoia-se muitas
vezes em imagens preexistentes para facilitar a comunicação com o público, utilizando imagens conhecidas da cultura popular. A apropriação continua a inspirar artistas no mundo inteiro, consistindo numa reconhecida ferramenta de
comunicação, abrindo uma infinidade de portas à criatividade e à imaginação.
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Figura 1 ∙ Trabalho de pesquisa e brainstorm dos
alunos com base na obra de Liubov Poppova.
Figura 2 ∙ Performance Ar+Homem+Espaço
realizada na sala de aula
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Figura 3 ∙ Nesta prancha de pesquisa pode-se ver
a evolução do raciocínio dos alunos que, partindo
da premissa da obra de Hudecek, chegaram
ao conceito de vigilância e perseguição.
Figura 4 ∙ Performance na qual o quadro de
cortiça serviu de base para uma “investigação” de
pessoas desaparecidas e perseguidas durante
a ditadura.

342
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

questionamento do que é arte e em que consiste uma obra de arte. Ao abordar
estas questões com os alunos, o projeto deveria, como sugere Fowler (1996),
abrir-lhes os horizontes e fazê-los entender que na arte é preciso existir uma
ideia ou um pensamento por trás de uma inspiração, mesmo que o objetivo final
seja fazer a reprodução de outra obra.
Foi usada a investigação-ação como abordagem, colocando o professor no
papel de investigador, permitindo-lhe experimentar novas estratégias pedagógicas, no sentido de promover a mudança e inovação da realidade educacional.
O processo de investigação-ação implica diferentes etapas de ação seguidas por
ciclos de reflexão que, por sua vez, conduzem a uma nova-ação. Tal abordagem
concede ao professor, a possibilidade de testar uma teoria, mas dá também aos
alunos um papel central, pois transforma-os em intervenientes no processo de
tomada de decisão (Sanches 2005), fomentando o trabalho em equipa e a reflexão. O diálogo permanente com o professor orientador (do planeamento à
execução na prática) foi uma enriquecedora experiência de aprendizagem. O
trabalho desenrolou-se em quatro etapas:
(1) Apresentação do projeto aos alunos, fazendo uma introdução ao conceito de performance, bem como ao de apropriacionismo, explicando
também o que se entende por storyboard. Foi explicado, detalhadamente, como o trabalho ia ser organizado e quais os seus objetivos.
Formaram-se os grupos e foram distribuídas entre eles as obras de
arte. Pediu-se aos alunos que começassem por fazer uma investigação sobre a obra de arte, o artista, o seu trabalho, o respetivo movimento artístico, a sua época, etc.
(2) Interpretação das obras. Dentro dos grupos de trabalho e com as informações recolhidas, os alunos passaram à interpretação das obras,
fazendo esboços, desenhos de pesquisa, brainstorming, e escrevendo
ideias. Todo este processo criativo foi documentado no Diário Gráfico e criaram as suas pranchas de pesquisa. Seriam avaliados a seriedade da pesquisa, o trabalho em equipa, a capacidade de desenvolverem uma linguagem gráfica baseada em ideias e conceitos, assim
como a postura nas aulas.
(3) Elaboração de um storyboard. Este exercício individual consistiu no
desenho do projeto de cada grupo e no registo do que a sua performance deveria ser. Pediu-se aos alunos um trabalho sério e mais ela-

(4) Apresentação das performances. Os alunos teriam a liberdade de escolher o formato que desejassem (ou seja, como vídeos, teatro, máscaras, body painting, poesia, happenings) poderiam até mesmo filmá-las ou fotografá-las em vez de fazer a performance ao vivo, caso se
sentissem pouco à vontade.
A proposta apresentada propunha-se abordar vários conteúdos do Programa de Desenho A, 12º ano, centrando-se sobretudo nos Procedimentos e na
Sintaxe. As Técnicas e os Modos de Registo (onde estão incluídos o traço e a
mancha) estão inseridos no tópico dos Procedimentos, que são a base de todo
o projeto em artes visuais. Este tópico é muito importante para o conceito de
Apropriação, tendo em conta que a recontextualização de uma obra requer ou
a replicação da sua técnica original ou, por oposição, uma técnica que se lhe
sobreponha ou que lhe dê uma nova leitura pelo simples facto de ter sido escolhido um novo meio e/ou modo de representação.
3. Resultados

Apesar do pouco tempo para a execução do projeto (4 semanas) todos os grupos percorreram as fases propostas (investigação, prancha de pesquisa, story
board) e realizaram as suas performances. O feedback dos alunos através de um
questionário aplicado sobre o processo, estratégia adotada e resultados obtidos
foi muito positivo, mostrando que o projeto foi apreciado por todos. Muitos comentários mencionavam o gosto de fazer “um tipo de trabalho diferente”. O
desenvolvimento da criatividade a par do entendimento da obra de arte, foram
aspetos muito referidos. Apresentamos alguns dos trabalhos concluídos.
Liubov Popova (1912) — Ar + Homem + Espaço. Os alunos rapidamente associaram o código cromático da obra com os elementos do título (Figura 1), decidindo recriá-la da mesma forma com uma performance com body painting.
Tinham três cores para representar: o Homem (laranja), o Ar (azul) e o Espaço
(cinzento), que seriam utilizadas num grande painel de papel preso à parede.
Uma aluna serviu de modelo para ser pintada por outro aluno., enquanto outro elemento. tocava baixo num canto fazendo sons tanto estranhos como harmoniosos. Depois, convidaram o público a participar e a concluir a intervenção
(Figura 2).
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borado, pois o storyboard seria um manual para entender e recriar a
performance. Para este exercício, seriam avaliados sobretudo o domínio dos conceitos e a clareza da ação pelo desenho.
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Figura 5 ∙ Vídeo apresentado pelos alunos
durante a performance.
Figura 6 ∙ Pesquisa dos alunos sobre a obra
e o futurismo italiano.
Figura 7 ∙ Recriação de uma performance
futurista pelos alunos.
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Figura 8 ∙ Ao longo do brainstorm os alunos
procuraram como trabalhar com a ideia de banho
e limpeza como se pode verificar.
Figura 9 ∙ Performance de The Mud Bath
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Figura 10 ∙ Pesquisa mostra que os alunos
se focaram muito no trabalho cromático
da obra de Miró.
Figura 11 ∙ Performance de O Carnaval
dos Harlequins
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Frantisek Hudecek (1943) — Witness. Os alunos fizeram um extenso trabalho de pesquisa., centrando-se num aspeto mais politizado da arte. O título
“testemunha”, no contexto da época, foi visto como negativo, personificando
alguém que observa as outras para as delatar. Associaram esta ideia à vigilância
das polícias secretas, fizeram uma ligação à PIDE e ao histórico das “testemunhas” relatando o tratamento dos prisioneiros (Figura 3). As alunas foram, em
silêncio, pondo fotografias no painel de cortiça e ligando-as com um novelo de
lã vermelho. A apresentação utilizou músicas de Zeca Afonso (Figura 4).
Marcel Duchamp (1912) — Nude Descending a Staircase. Através de uma performance mais teatralizada, os alunos deram à obra uma interpretação sombria. Começaram com um vídeo de uma rosa a ser tingida de preto e em seguida
incendiada (Figura 5). Assim que o vídeo termina, um dos três intervenientes
vestidos de preto, parte com um martelo um pequeno modelo de escada e sai
coxeando pela porta da sala. As duas outras “figuras” seguem e apanham-no a
descer as escadas da escola. Nesta altura, já o público havia saído da sala para
ver o que se estava a passar. As três figuras retornam lentamente para dentro da
sala, e as duas perseguidoras sentam a terceira, que se abraça aos joelhos em
posição de defesa. Antes de se sentarem novamente, uma das perseguidoras
faz aparecer um novo modelo miniatura de escadas, que volta a colocar no lugar
do modelo destruído, no princípio da performance.
Kandinsky (1920) — Points. Os alunos optaram por uma pintura com as
mãos, numa longa folha de papel presa na parede utilizando cores para distinguir diferentes emoções, inspirando-se na obra. Este foi o único grupo cuja performance resultou numa obra material. Tivemos dificuldade em compreender
a efetiva relação com a obra original, excetuando a utilização da cor.
Osvaldo Peruzzi (1934) — Aeroppitura. Os alunos fizeram uma performance
futurista, com violência, movimento e uma referência às máquinas, que mostraram em vídeo na sala de aula (Figura 7). Embora o trabalho final, não tenha
sido marcado pela seriedade que teríamos desejado, ficámos particularmente
satisfeitos com o resultado, uma vez que foi possível perceber a clara associação
com a obra original (Figura 6).
David Bromberg (1914) — The Mud Bath. Trabalhando com vídeo, interpretaram a obra como uma limpeza tanto do espírito como do corpo (Figura 8),
mostrando uma mulher num chuveiro a metamorfosear-se (Figura 9). Tratou-se de um vídeo curto e relativamente simples, porém produzido com esmero e
seriedade o que se refletiu na qualidade do resultado.
Obra de Joan Miró (1924) — Harlequins Carnival. O grupo disfarçou-se de
arlequins para interpretar a performance, sendo a ligação com a obra fácil de
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entender, tanto por meio das pinturas faciais, como pela escolha de cores (Figura 10). Assinale-se que, a fim de executar o seu trabalho, as alunas pediram auxílio aos pais, que também aparecem durante poucos instantes no vídeo (Figura
11). Assim, o trabalho proposto na escola acabou por encontrar intervenientes
nas famílias das alunas, facto particularmente interessante, quando se pensa
na função agregadora da escola.
Conclusões

Defendemos que a presença da obra de arte na sala de aula é essencial para o
desenvolvimento da cultura visual, do pensamento crítico dos alunos, servindo
também para lhes dar a possibilidade de recriarem obras constantes do cânone artístico, mas utilizando a sua própria criatividade. Ao longo deste trabalho,
tentámos através de práticas artísticas de apropriação, mostrar como a obra de
arte pode servir também de base para um novo objeto artístico. Para além de
aprenderem sobre trabalhos artísticos, colocando-os no seu contexto histórico/cultural, os alunos foram convidados a investir na sua própria interpretação.
Ao invés de receber passivamente interpretações aceites, foram incentivados a
especular e implicar-se em conjeturas, criando uma resposta pessoal às artes.
Procurámos introduzir os alunos a novas formas de pensar e ver as artes fomentando ao longo do processo um espírito crítico e criativo. Esta proposta teve
também a intenção de mostrar aos alunos que as artes plásticas se compõem de
um vasto leque de possibilidades disciplinares, e que os meios de comunicação
podem ser vários e coexistir. O professor é aqui considerado como um designer
de situações de aprendizagem, (Eisner, 2002), proporcionando instrumentos
necessários para desenvolver o potencial criativo dos alunos e a sua autonomia.
Podemos afirmar que este projeto levou os alunos a refletir sobre questões concetuais, desafiando a sua imaginação, a curiosidade e o uso da mente.
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Resumo: Neste texto apresenta-se o resultado

Abstract: This paper presents the results of the

dos trabalhos desenvolvidos por educadoras do pré- escolar, através das experiências
de aprendizagem interdisciplinares que associaram as artes visuais e a matemática. A
metodologia utilizada baseou-se no modelo
de aprendizagem Arts Based Educational
Research (ABER). Foram analisados um conjunto de trabalhos que exploram ambas as
áreas de conhecimento, ou que se focam apenas numa, revelando a sua contribuição didática para o conhecimento e compreensão de
diversos conceitos.
Palavras chave: Educação Artística /
Educação matemática / Matemática / Artes
Visuais.

work developed by pre-school educators through
interdisciplinary learning experiences that associated the visual arts and mathematics. The
methodology used was based on the Arts Based
Educational Research (ABER) learning model. It
was analyzed a set of works that explore both areas of knowledge, or that focus on only one, revealing their didactic contribution to the knowledge
and understanding of several concepts.
Keywords: Art Education / Math Education /
Math / Fine Arts.

349
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Criação de Objetos:
abordagem interdisciplinar
entre a matemática e as
artes plásticas

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

350

Introdução

Este trabalho faz parte do projeto MARTE1618 que tem como propósito o estudo da ligação entre a Matemática e a Educação Artística no âmbito das artes
visuais, através da realização de experiências de aprendizagem interdisciplinares, que valorizam os aspetos criativos na aprendizagem tanto das artes como
da matemática.
O texto apresenta as principais orientações metodológicas da investigação
realizada, o enquadramento teórico relativo às componentes de artes visuais
e de educação matemática e os resultados da análise, na perspetiva artística e
educativa, de um conjunto de experiências compositivas realizadas com crianças do jardim de infância, entre os quatro e os seis anos, em situação de educação formal. As várias atividades que compõem uma experiência foram planeadas e realizadas por oito educadoras que participaram em três oficinas de
formação sequenciais.
1. Contexto e Metodologia

A metodologia utilizada enquadra-se num paradigma de aprendizagem de
Arts Based Educational Research (ABER), (Cahnmann-Taylor & Siegesmund,
2008), que integra as componentes de fruição e conhecimento com a componente de criação. Esta escolha decorre da associação que fazemos neste trabalho entre as práticas artísticas de nível superior e a iniciação às práticas artísticas realizadas com crianças. Tendo em conta a natureza interdisciplinar deste
trabalho, do ponto de vista da investigação em educação matemática seguimos
a orientação de Presmeg (2009) que reconhece que a implicação das artes na
educação matemática exige que a pesquisa nesta área usufrua também das metodologias disponíveis na mesma.
O trabalho realizado procurou responder às seguintes questões: i) como é
que experiências de fruição se relacionam e influenciam as experiências de
criação de crianças pequenas; ii) qual a natureza e as caraterísticas dos objetos
passíveis de serem criados por crianças em experiências compositivas; iii) quais
os materiais mais favoráveis a essas experiências compositivas; iv) que estruturas espaciais e geométricas estão presentes nos objetos criados pelas crianças;
v) como é que estas experiências compositivas podem contribuir para o desenvolvimento do raciocínio geométrico e espacial.
A fundamentação do trabalho centra-se em conceitos essenciais no âmbito das duas áreas de conhecimentos envolvidas: Paráfrase e a escultura como
construção; Materiais e Materialização, Relação entre a obra de arte e o público
e Estruturação matemática.

2.2 Materiais e Materialização

A descoberta e a experimentação de novos materiais permitiram obter novos
valores plásticos e explorar outras possibilidades expressivas que se afastavam
da escultura tradicional. Esta foi dominada pelo uso de materiais tradicionais
que enfatizavam o interesse pela massa sólida e densa do volume escultórico.
Ao longo do séc. XX foram introduzidas novas técnicas e materiais que permitiram tirar partido das potencialidades físico-percetivas da escultura. Tatlin
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2.1 Paráfrase e a escultura como construção

Ao longo da história diversos artistas plásticos têm utilizado a noção de paráfrase como estratégia visual para a realização das suas obras, através da relação
direta entre a estrutura compositiva de uma obra e “a organização subjacente
dos elementos que constituem a nova” composição plástica (Sanches, 2017:81).
A paráfrase, também, pode ocorrer com obras de natureza distintas, uma
pintura que origina uma escultura, uma fotografia que gera um vídeo, e vice-versa. Este recurso é utilizado frequentemente por artistas plásticos que se
inspiram em clássicos da pintura. Por exemplo, na série de esculturas que Rui
Sanches criou nos anos 80, existe uma reinterpretação de algumas das imagens
mais icónicas da pintura ocidental, nas quais se substitui “a perspetiva clássica
que pressupõe um observador estático” pela “perspetiva múltipla” e dinâmica
(Sanches, 2017:79).
Ao defender a libertação dos valores tradicionais, sobretudo durante o séc.
XX, a escultura manifestou uma nova consciência da sua identidade e rumou
para outras direções. A construção é uma técnica escultórica que permitiu dispensar os processos tradicionais da escultura, como a fundição e a modelagem,
através da junção direta dos materiais pela colagem, ou por meio da soldagem
direta de metais. Neste sentido, destacam-se os trabalhos desenvolvidos por Picasso e Tatlin. O primeiro com a sua atitude experimental na exploração de técnicas de colagem e construção (Krauss, 2001). O segundo recorre a um “novo
tipo de escultura (…) com materiais e objetos ready-made, colocando-os no espaço real sem qualquer intenção de representação” (Read, 2004:90).
Com a chegada do construtivismo, a preocupação com a massa escultórica
foi substituída pela exploração do espaço (enquanto matéria plástica), introduzindo uma nova premissa na escultura, a exploração do volume virtual. A representação do espaço tornou-se assim num elemento essencial na conceção da
escultura, ocupando o pensamento de artistas que se interessavam pela exploração do seu poder expressivo.
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2. Enquadramento teórico
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defendia uma “cultura dos materiais”, ao considerar que a escultura deveria
valorizar as propriedades estruturais desses materiais, sem ficar sujeita a nenhuma tentativa de representação (Krauss, 2001).
A par da modernização dos materiais, observa-se a rutura com o antigo paradigma da arte figurativa, através do surgimento de obras abstratas que perdem o seu referente direto e ganham a sua autonomia. Para Argan (1998), é um
período de rutura com a “arte do passado” e uma afirmação de “libertação da
criatividade humana de qualquer condicionante” (Argan, 1998:105). O desinteresse pela representação da realidade, enquanto imitação da natureza, irá desencadear maior interesse pela experiência física do material escultórico.
2.3 Relação entre a obra de arte e o público

Para Rouge (2003) “a arte é vista como uma forma de diálogo entre o artista e o
público e não como um discurso unilateral” (Rouge, 2003:33). A relação entre a
obra de arte e o observador é vista hoje como uma das questões mais pertinentes nas artes plásticas, na medida em que é responsável pela própria redefinição
da arte e do reposicionar do lugar do observador. Ao suprimir a distância entre o
espetador e a obra, a relação tornou-se mais dinâmica e participativa, cabendo
ao primeiro um papel mais interativo na produção de significado da obra.
A chamada arte efémera, que pode abranger desde a Land Art à instalação site-specific, é um exemplo da valorização da relação direta com o público,
a partir da qual se concebe e perspetiva a obra. As instalações de Christo, por
exemplo, são verdadeiros acontecimentos que exigem a participação imediata
do público. Para o artista, o trabalho só está “terminado”, quando o público se
apropria da obra e usufrui sensorial e percetivamente.
Por sua vez, consideramos que é essencial compreender esta relação e colocá-la ao serviço da aprendizagem das artes visuais, como se irá observar em
seguida, nos trabalhos desenvolvidos pelas crianças do pré-escolar.
2.4 Abordagem estruturalista

Segundo Battista (2007), a maior parte do raciocínio geométrico é espacial,
considerando-se este tipo de raciocínio como “a habilidade para ver, analisar
e refletir sobre objetos espaciais, imagens, relações e transformações” (Battista, 2007:843).
Estruturar espacialmente um objeto determina a sua natureza, ou forma,
pela identificação das suas componentes espaciais, pela combinação das componentes em composições espaciais, e pelo estabelecimento de inter-relações
entre as componentes e os compostos. Por exemplo, uma caixa de cartão é um

3. Os produtos elaborados

O conjunto de experiências que aqui se discute tinham como propósito comum
trabalhar a estruturação espacial e a geométrica, bem como a ligação entre a
tridimensionalidade e a bidimensionalidade. No que respeita às artes visuais,
focaram-se na composição de objetos com especial incidência no objeto escultórico. Em todos os casos esteve presente a intenção de criar condições para dar
espaço à criatividade e imaginação das crianças.
3.1 Composições com base em elementos naturais: Land Art

Os trabalhos realizados pretendiam exemplificar a representação bidimensional de um objeto tridimensional constituído por vários elementos com repetição, e tal como se verificou, a estruturação espacial está presente na construção
do objeto 3D (Figura 1) e na representação 2D (Figura 2). A estruturação geométrica no diálogo sobre as relações espaciais das duas composições. Após a
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paralelepípedo estruturado a partir das suas faces e uma resma de papel é um
paralelepípedo estruturado a partir da justaposição de retângulos iguais. Estas
duas estruturações espaciais são distintas, permitem evidenciar relações geométricas diferentes entre os elementos constituintes do paralelepípedo e ajudam a compreender a relação deste objeto geométrico fundamental com outros
objetos geométricos e, consequentemente, a sua classificação.
Recorremos ao modelo de Battista (2008), que envolve três tipos de estruturação do raciocínio para compreender a aprendizagem da geometria: (a) estruturação espacial; (b) estruturação geométrica e (c) estruturação lógico formal.
A primeira corresponde à organização espacial ou forma de um objeto ou de um
conjunto de objetos. A segunda descreve a estruturação espacial em termos de
conceitos de geometria formal. Por último, a estruturação lógico formal, que
organiza os conceitos geométricos e as estruturas geométricas num sistema e
que especifica as relações que podem ser descritas e estabelecidas através de
raciocínio lógico.
Os três níveis de estruturação colocam-se tanto para objetos bidimensionais
como tridimensionais. Os objetos 3D podem ser estruturados espacialmente a
partir de componentes 2D e são representados no plano a duas dimensões. Segundo Jones e Tzekaki (2016) a investigação tem mostrado que as dificuldades
dos alunos em visualizar e explicar os seus raciocínios podem ser devidas à falta
de experiências prévias e ao débil desenvolvimento de imagens mentais. Esta
ideia confere uma relevância especial ao papel da tridimensionalidade e à necessidade de a articular com a bidimensionalidade.
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Figura 1 ∙ Fotografia da composição 3D elaborado sob a
orientação da educadora Regina Garcia. Fonte: Regina Garcia.
Figura 2 ∙ Fotografia da representação 2D elaborado sob a
orientação da educadora Regina Garcia. Fonte: Regina Garcia.
Figura 3 ∙ Prisma construído em fatias. Trabalho desenvolvido sob a
orientação da educadora Leonor Henriques. Fonte: Leonor Henriques.
Figura 4 ∙ Cilindro construído em fatias. Trabalho desenvolvido
sob a orientação da educadora Leonor Henriques. Fonte:
Leonor Henriques.

355

visualização de um conjunto de artistas que se inserem no campo da Land Art,
as crianças criaram composições livres e efémeras com elementos naturais que
recolheram na natureza. Com base nestas construções influenciadas pela Land
Art, elaboraram-se registos visuais em suporte de papel, fazendo a transposição
da forma tridimensional para o plano.

de diferentes camadas

A estruturação espacial do paralelepípedo foi trabalhada de dois modos: poliedro constituído por três pares de faces paralelas; poliedro estruturado a partir da
repetição e justaposição de vários planos iguais (Figura 3). No primeiro caso, a
estruturação geométrica está presente na relação explícita entre a planificação
do paralelepípedo e o próprio paralelepípedo. A estruturação do paralelepípedo
como prisma quadrangular associa-o ao cilindro (Figura 4) e revela a presença da estruturação lógica formal. Os dois sólidos foram construídos em fatias,
como mostram as fotografias. Esta composição de natureza colaborativa desenvolveu-se, em várias fases, a partir do entendimento de que uma forma geométrica pode ser construída através da soma das partes. Num primeiro momento,
as crianças visualizaram um conjunto de esculturas em madeira de Rui Sanches,
construídas através da sobreposição de camadas, de seguida, criaram formas
geométricas com barro e massa de moldar. Na superfície dessas formas, registaram diversos elementos visuais que estimularam a sua criatividade e sensibilidade tátil. Por fim, juntaram todas as camadas e obtiveram um volume unitário.
3.3 Construções de Pop-Up´s

Foram ainda realizadas várias experiências com o intuito de desenvolver a visualização da relação de composições 2D a partir da sua relação com composições 3D. A estruturação espacial relaciona a composição 2D (Pop-up fechado)
com a composição 3D (Pop-up aberto). A passagem do 2D para o 3D permite
evidenciar a relação entre os vários elementos da composição e dialogar sobre
relações espaciais (direita e esquerda; cima e baixo; atrás e à frente). Em alguns
casos os resultados obtidos associaram a estruturação geométrica, como é o
caso da semiesfera estruturada a partir de gomos como sólido de revolução.
Outras composições associaram a estruturação geométrica de prismas e pirâmides a partir de planos paralelos (Figura 5 e Figura 6). Destaca-se a simplicidade dos materiais utilizados provenientes da reciclagem e do material disponível
na escola, recolhidos pelas crianças e pelas educadoras. Utilizaram-se técnicas
de colagem e de recorte. Importa destacar, a exploração de duas linguagens em
simultâneo, o desenho e a colagem.
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3.2 Construção de forma geométrica através da justaposição
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Figura 5 ∙ Trabalho Pop-Up desenvolvido sob
a orientação da educadora Maria Aguiar.
Foto: Paulo Andrade.
Figura 6 ∙ Trabalho Pop-Up desenvolvido sob
a orientação da educadora Maria Aguiar.
Foto: Paulo Andrade.
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Figura 7 ∙ Composições 2D (colagem e desenho)
a partir da obra de Morandi. Trabalhados
desenvolvidos sob a orientação da educadora Fátima
Costa. Fonte: Fátima Costa.
Figura 8 ∙ Composições 2D (colagem e desenho)
a partir da obra de Morandi. Trabalhados
desenvolvidos sob a orientação da educadora Fátima
Costa. Fonte: Fátima Costa.
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3.4 Composições 2D com colagens

Nestas experiências a intenção foi desenvolver a visualização de elementos de
uma composição 2D com recurso a composições auxiliares 3D (Figura 7). A estruturação espacial 3D permite uma mobilidade dos elementos da composição que
pode ser convertida numa mobilidade dos mesmos elementos em 2D (Figura 8).
Recorre-se à separação dos vários elementos da composição 3D e à respetiva representação por uma figura recortada em 2D, resultando a composição
final 2D da sobreposição e colagem destes elementos (Figura 9). Evidencia-se
a relação entre os vários elementos da composição e o dialogar sobre relações
espaciais (direita e esquerda; cima e baixo; atrás e à frente). Do ponto de vista
das artes visuais destaca-se a realização de composições a partir das pinturas de
naturezas-mortas de Giorgio Morandi. Tendo como base a noção de paráfrase,
as crianças reinterpretaram e expressaram a sua criatividade através do desenho e da colagem de formas recortadas em tecido (Figura 10).
Do ponto de vista da geometria, todas as experiências proporcionaram condições para analisar e discutir os três tipos de estruturação do modelo de Battista. Assim, foi possível clarificar e aprofundar o que se entende por estruturação
espacial de um objeto geométrico e tornar mais transparente este conceito.
Conclusão

Todas as experiências realizadas evidenciam a simplicidade de manipulação e
a acessibilidade como as caraterísticas dos materiais mais adequados à realização de experiências compositivas. O papel, as pastas de modelar e os materiais
reutilizáveis são os mais favoráveis. No que respeita a técnicas destacamos o
recorte, a colagem e a modelação.
O conhecimento sobre artistas e suas produções constitui um aspeto significativo deste trabalho. Entre os diversos trabalhos elaborados, foi desenvolvida pela primeira vez a técnica do Pop-up, cuja simplicidade e forte ligação
entre a bi e a tridimensionalidade conquistou as educadoras. A associação do
conhecimento sobre obras artísticas e sobre a estrutura dos objetos geométricos tridimensionais foi o estímulo mais forte para a realização de experiências
por este grupo de educadoras cuja qualidade resultou da sua criatividade e da
sua imaginação.
A diversidade dos objetos geométricos criados e das composições realizadas nestas experiências têm ajudado a consolidar a ideia de que o maior
conhecimento sobre a estruturação espacial permite compreender melhor e
tornar consistente a estruturação geométrica e, consequentemente, a estruturação lógico formal.
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Figura 9 ∙ Composição 2D (colagem e desenho) a
partir da obra de Morandi. Trabalhado desenvolvido
sob a orientação da educadora Fátima Costa.
Fonte: Fátima Costa.
Figura 10 ∙ Composições 2D (colagem e desenho)
a partir da obra de Morandi. Trabalhados
desenvolvidos sob a orientação da educadora Fátima
Costa. Fonte: Fátima Costa.
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Tendo em conta a natureza interdisciplinar do projeto, a conciliação da
estruturação espacial nas duas áreas envolvidas fica fortalecida. Esta é uma
vasta zona de interseção entre a matemática e as artes visuais e constitui um
terreno fértil para um trabalho interdisciplinar, seja nos níveis mais elementares, seja nos mais avançados da educação básica. Destaca-se um forte potencial nas atividades de artes visuais para o desenvolvimento do raciocínio
espacial e geométrico e uma mais valia para que os alunos atribuam sentido
às atividades de geometria.
No que respeita às experiências de fruição e à sua relação com as experiências de criação por crianças pequenas, destacamos o recurso à paráfrase como
uma orientação muito produtiva. A escolha criteriosa das obras selecionadas
para fruição, primeiro com as educadoras e depois com as crianças, foi um
factor fundamental para o sucesso das experiências. Destaca-se a seleção de
obras e artistas que eram totalmente desconhecidos das educadoras e um novo
entendimento sobre o objeto artístico, integrando o conhecimento dos aspetos estruturais dos objetos. Este aspeto foi especialmente significativo para o
estímulo à utilização de materiais diversos e para a articulação das dimensões
espaciais e geométricas. Destacamos as composições sobre esferas e prismas, a
Land Art e as composições inspiradas em naturezas mortas.
Do ponto de vista da organização das experiências de aprendizagem, destacamos a vantagem de planificar sequências de atividades que, em alguns momentos, incidam nas duas áreas do saber e, em outros, foquem apenas uma das
áreas. Esta separação em alguns momentos permite destacar os contributos
significativos de cada uma das áreas para a compreensão dos processos didáticos respetivos.
A atenção às dimensões individuais e coletivas nas produções de composições plásticas pelas crianças e à relação entre ambas, associando fases iniciais
de produção individual com a produção e fruição coletivas, é outro aspeto que
destacamos. Obtemos assim contributos para compreender a inclusão na produção plástica, valorizando o papel das diferenças individuais e o respeito mútuo. Aspetos muito significativos do ponto de vista educativo.
Em nosso entender, um trabalho desta natureza com crianças pequenas
sustenta-se também nas referências fundamentais de Vigotsky (2012) e Munari (2007). Ambos destacam a ligação da imaginação com a realidade e o facto
da criação ser elaborada com base em experiências anteriores. Com palavras
diferentes, mas de forma análoga, Vigotsky e Munari defendem explicitamente que a criação de bases sólidas para a atividade criativa exige o alargamento
da experiência da criança, proporcionando-lhes condições para criar o maior
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número de relações possível e, desse modo, desenvolver a sua capacidade de
resolução de problemas.
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Resumo: O artigo reflete sobre o processo de

Abstract: The article reflects on the process of

criação e efeitos da exposição de arte “nãolugar de verdade”. Experiência coletiva realizada por cinco alunas da Licenciatura em Artes
Visuais (UFJF) com seu orientador, como
Trabalho de Conclusão de Curso. O artigo
contextualiza a questão de ser professor(a)
na atualidade, atrelada a todas as suas incertezas e desafios surgidos a partir do compartilhamento de experiências e frustrações, nas
análises de espaços educativos, que as alunas
estiveram presentes durante a formação, no
período de 2016 a 2017.
Palavras chave: licenciatura / artes visuais /
não lugar / a/r/tografia / afetação.

creation and the effects of the art exhibition
“nãolugar de verdade”. The collective experience
was carried out by five teacher education students
in Visual Arts (UFJF), along with their advisor,
as their undergraduate thesis. The article contextualizes the matter of being a teacher nowadays,
tied to all its uncertainties and challenges arising
from the sharing of experiences and frustrations,
in the analysis of educational spaces, at which
the students were present during the program,
from 2016 to 2017.
Keywords: teacher education / visual arts / noplace / a/r/tography / affectation.
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Este texto surge como consequência da participação na mesa “Arte contemporânea na escola: tensões e experiências”, do Colóquio Arte em Trânsito em 2017,
realizado no Colégio de Aplicação João XXIII, Unidade Acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em parceria com o MIRADA — Grupo de
Estudo e Pesquisa em Visualidades, Interculturalidade e Formação Docente da Faculdade de Educação da UFJF.
O encontro teve como proposta discutir sobre diversas ações que problematizaram o impacto das múltiplas visualidades nos processos educativos e na formação do professor. A experiência de contar sobre a exposição de arte nãolugar
de verdade pôde fazer parte de um evento que hoje é referência para experimentação e reflexão sobre as possibilidades da arte na escola.
A Licenciatura em Artes Visuais (UFJF), enquanto curso de formação de professores, aborda e contempla conceitos, metodologias e possibilidades de atuação na área profissional da educação artística. Contudo, ganha-se também experiências atreladas as muitas frustrações em observar e investigar os espaços formativos como oportunidade de atuação, conectada a uma grade curricular, que
segue alguns padrões e carrega algumas especificidades de caráter normativo.
“O que é ser professor nos dias de hoje?”, “Como nos vemos como docentes?”, “Um professor só existe na Escola?”, “Qual o lugar do artista na escola?”.
Estes são alguns dos questionamentos e provocações levantadas durante as disciplinas “Orientação de Iniciação à Docência II” e “Oficina de Didáticas Construtivistas”, ministradas pelo professor-artista-pesquisador Fabrício Carvalho.
As aulas foram construídas como processo coletivo de reflexões permeadas
por palavras-chave, como: professor, limite, lugar, afetação e movimento. Um
lugar/espaço de questões compartilhadas, que atravessaram e acompanharam
a todos, caracterizando o processo individual de cada um, construído durante
suas diferentes trajetórias, mas como construção coletiva.
Para Elisiana Frizzone, Karina Orquidia, Lígia Costa, Malu Magalhães e
Thalita de Castro, reunir os aprendizados, conclusões e inseguranças do processo de formação já era um desafio. Tornou-se maior ao perceberem que estavam propondo algo diferente dos habituais artigos científicos, acadêmico,
em que a escrita e a teoria são majoritariamente consideradas. A experiência
artística se tornava cada vez mais latente em detrimento da conteudista como
única forma de produção. Como dar vida a um trabalho acadêmico, que fosse
capaz de sintetizar um mínimo do que foi o processo de formação de cada uma
e enxergar este processo como artistas, pesquisadoras e futuras docentes?
Como base do que foi dialogado e visto ao longo das aulas, a produção final
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Figura 1 ∙ “Sobretudo o que já sei III”
(intervenção com post-it), Lígia Costa, junho
de 2017. Fonte: própria.

do curso deveria abordar as dimensões ética, estética e poética de alguma atividade/ação/pensamento/investigação, que fosse considerada como docência,
seja ela em qualquer lugar ou com quem fosse. Essas dimensões poderiam ser
pensadas a partir das relações dos sujeitos com o lugar, com os outros, com um
conhecido, com a invenção, com a fantasia, com o delírio, com a realidade, e
especialmente considerada no “como você se implica nisso?”.
Além, de precisar ter uma dimensão física qualquer, fosse um texto, um filme, um livro, uma performance, uma instalação, um poema, que não precisasse necessariamente ser fruto de um contato com uma realidade, podendo pensar na docência como uma ficção. O importante é que as produções tivessem
energia o suficiente para gerar uma noção de docência, que lhes interessassem
e que pudessem tornar interessantes para outros pensarem a partir delas ou
com elas (Figura 1).
1. nãolugar de verdade

As conclusões eram coletivas, alunas e professor-orientador, unindo-se nessa
reflexão em obras cujo denominador comum é a condição de “ser professor(a)”
na atualidade, em que os desafios a serem enfrentados são de ordens diversas.

Robert Smithson explorou relações entre lugar/nãolugar (site/nonsite) como síntese de
experiências entre dentro/fora, centro/margem, visão/nãovisão, material/imaterial
etc. O lugar teria uma realidade crua, palpável, concreta, enquanto o nãolugar
existiria como um campo abstrato, multifacetado, (quase uma ‘ideia’ de um lugar).
Quanto mais o verdadeiro lugar (concreto) torna-se opaco, o nãolugar ‘conceitual’
torna-se cristalino e vice-versa. Assim o nãolugar pergunta pelas verdades do lugar,
pela definição das fronteiras, molduras, mapas, rótulos (Carvalho, 2017).

Foi no estudo desse lugar concreto, que no início da formação era desejado de ser encontrado, que as descobertas foram surgindo. O encontro com o

365
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Cada integrante selecionava o que mais lhe afetava, compartilhando experiências, construindo conhecimento, investigando dúvidas, analisando casos, sugerindo propostas, e juntos, concretizando o todo.
De maneira geral, o que tinham construído de mais importante e consideravam como características de seus trabalhos a partir de então, era a questão de que
o ato de “ser professor(a)”, ainda que permeado de incertezas, deveria vir acompanhado pelo “ser pesquisador(a)” e também pelo “ser artista”. Juntos reafirmaram que teoria e prática são elementos indissociáveis. Diante dessa tessitura,
constantemente marcada por processos de negociação, (re)criação de sentidos e
significados, o(a) professor(a) precisa ocupar esses três lugares. Uma confluência
com a Metodologia de Pesquisa Educacional Baseada em Arte, a A/R/Tografia,
que considera, as abordagens particulares e subjetivas dos arte educadores sobre
o que vem a ser arte, somado ao que vem a ser educação, e, nesse sentido, como
cada indivíduo se coloca diante de tais percursos e de suas interseções.
A escolha de apresentar as produções como exposição coletiva é potente
enquanto capacidade de compartilhar e contar, em forma de arte, algumas das
questões que os atravessaram e os acompanharam. Ao verem a oportunidade de
ocupar o Espaço Reitoria, um espaço central da UFJF — local de passagem por
todos — houve ali, um ato de troca, uma forma de devolver para a Universidade, alguns dos trabalhos e processos que estiveram presentes durante a formação. Com a aprovação do Projeto pela Pró Reitoria de Cultura (Procult/UFJF),
durante um mês, pessoas se cruzariam, ignorando-se ou não, em milhares de
itinerários individuais, onde os passos se perderiam, de todos os lugares de acaso e de encontro, localizada no tempo e espaço dos “não lugares” (Augé, 2012).
Carvalho (2017) aponta, que entre a arte e a educação, alguma densidade
para aquilo que está em constante transformação, que não tem um centro, que
é formado por um conjunto de áreas sem fronteiras, abertas e entrecruzadas,
pode explicar o título nãolugar de verdade atribuído à exposição:
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Figura 2 ∙ “Sobretudo o que já sei III”
(intervenção com post-it), Lígia Costa, junho
de 2017. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ “Sobretudo o que já sei III”
(intervenção com post-it), Lígia Costa, junho
de 2017. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ “Lugar comum III” (livro), Fabrício Carvalho, junho
de 2017. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ “Enxoval I” (bordado em fotografia), Malu
Magalhães, junho de 2017. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ “Quando vejo, só vejo o que já via” (instalação),
Thalita de Castro, junho de 2017. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ “Pastel do Artista” (carimbo
em parede), junho de 2017. Fonte: própria.
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nãolugar foi tomando cada vez mais proporção e sentido na medida que o entendimento dos entre lugares iam surgindo. Trabalhar nas fronteiras do ser
professor(a) e do ser artista, possibilita a multiplicidade quando consideramos
o(a) pesquisador(a).
A série “Sobretudo o que já sei”, proposta por Lígia Costa, questiona o espaço e a forma convencional de ensino. No primeiro da série: uma instalação de
móvel escolar, ela convida o espectador a registrar um aprendizado que tenha
obtido fora da escola (Figura 2 e Figura 3); no segundo, Lígia apresenta um “livro para ser pisoteado” (o volume “Tudo sobre Arte”, de Richard Cook); e no
terceiro — uma instalação com post-its — sugere que o espectador anote o que
gostaria de aprender e o que sabe ensinar.
Na série “Enxoval” (Figura 5), Malu Magalhães intervém em fotografias
antigas do campus da UFJF, ainda em construção, grampeando, costurando
ou bordando as imagens, a fim de questionar as distâncias — não só geográficas, mas também conceituais — entre a Faculdade de Educação e o Instituto de
Artes e Design, delimitando e estabelecendo limites, que podem ser fronteiras
entre uma área e outra.
Na série “Desvio Poético” (Figura 9), Karina Orquidia apresenta registros,
fragmentos e uma espécie de caça ao tesouro, do que resultou a ação de intervenção urbana “F O D A — S E” — uma proposta de ligar os pontos mapeados
no centro da cidade de Juiz de Fora –, utilizando frases que colecionou ao longo
da sua trajetória acadêmica, e que trazem para a discussão suas angústias em
relação à docência.
A instalação “Quando vejo, só vejo o que já via” (Figura 6), na qual Thalita
de Castro questiona atravessamentos da arte de toda uma vida: busca por lugares de afetação e de afeto como jogo mental de criação de histórias narrativas,
construídas em cima de pequenos recortes de pinturas Renascentistas, que ficaram durante muito tempo penduradas na parede da sala de sua casa.
A série “Lugar comum” (Figura 4), Fabrício Carvalho questiona a arte como
processo formativo em educação enquanto a educação se constitui como processo de produção em arte. Seus elementos, formas e temas derivam de apropriações de escrita a textos, propondo intervenções em sua estrutura, provocando deslocamentos, alterando as sintaxes e produzindo outros sentidos.
Elisiana Frizzone, além de realizar a curadoria, textos expositivos, produziu
por transformar o espaço expositivo, em um espaço também de mediação e formação, organizando encontros com alunos dos cursos de Pedagogia e do Instituto de Artes e Design, promovendo rodas de conversas a fim de estimular a
problematização e o olhar poético a partir das produções (Figura 8 e Figura 10).

2. (des)dobramentos

O procedimento prático da montagem da exposição foi um trabalho enriquecedor. Para a maioria das alunas era a primeira vez realizando tarefas, processos
de aprendizado e manuseio de ferramentas de montagem, planejamento do
espaço expositivo, contabilização de orçamentos, busca de patrocínio e programação do tempo, como algumas das funções necessárias, que demandam
algum tipo de prática e que o curso não estabelece.
Em muitos casos, alunos e alunas passam por toda a graduação no Instituto de Artes e Design sem a chance de vivenciar e/ou produzir uma exposição. Aqui, o Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em Artes Visuais
(UFJF), enquanto exposição coletiva, foi uma forma encontrada pelo grupo
como posicionamento político, até porquê, pensar em ações como essas são de
extrema importância para os cursos na Universidade, como foi reconhecido na
pesquisa das licenciandas: teoria e prática trabalham e caminham juntas.
Fazer simulações ou apenas estudar os procedimentos não é de fato vivenciar uma experiência. Bondía (2002) aponta, “experiência é o que nos passa, o
que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o
que toca”. Então, precisamos viver para garantir a experiência e os aprendizados trazidos por ela.
Como o Espaço da Reitoria situa-se bem no centro da Universidade e é um
lugar de passagem para estudantes, professores, funcionários de maneira geral,
de pessoas não vinculadas a UFJF, além da comunidade local, ele se torna estratégico para a interação do público.
As obras interativas de Lígia Costa, por exemplo, fazia uso de post-its coloridos e ocupava uma parede com as seguintes perguntas: “O que você sabe ensinar?” e “O que você gostaria de aprender?”. Em pouco tempo de montagem da
exposição, a parede ganhou cor das mais variadas respostas, além de recados
nos post-it entre os participantes, como possibilidade de encontros de estudo
para aprender e ensinar o que não se conhece.
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A exposição contou também com a ação “Pastel do Artista” (Figura 7). Intervenção de palavras escritas e carimbadas de “Cildo Meireles”, em vermelho,
nos sacos de pastel. Entregues junto com os pasteis comprados no trailer “Pastel do Artista”, situado próximo de uma das entradas da UFJF. A ação questiona
o lugar do artista em um espaço, que teoricamente não é dele — e, quando no
momento da ação, uma pessoa que se denomina artista, surge vendendo a sua
arte na rua. A ação conta com a participação da fotógrafa Júlia Fregadolli, também aluna do Instituto de Artes e Design, que na época acompanhava as aulas.
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Figura 8 ∙ Mediação na exposição, junho
de 2017. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ “Desvio poético III” (estênceis) e “Desvio
poético IV” (autofalante, “foda-se”), Karina Orquidia,
junho de 2017. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Conversa com os alunos do curso
d-e Padagogia após visitação na exposição, junho
de 2017. Fonte: própria.

Conclusão

A sensação é de que as produções foram assinadas por todos. Para o público
era difícil entender em que momento a obra de um(a) artista começava e terminava. As obras faziam parte do mesmo processo, um acontecimento como
narrativa visual construída.
A participação do público colaborou para gerar mais inquietações ao mostrar o quanto para professores de arte o trabalho ainda é arduo e grande para
entendimento, para aceitação daquilo que não está muito claro para o outro.
A arte tem pouco espaço nas escolas e ainda assim com muitos equívocos
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As suas duas outras proposições também permitiram a participação das
pessoas. O “livro para ser pisoteado”, gerou bastante repercussão e discussão
com mensagens em defesa de doá-lo a quem o interessava a fim de não ser pisoteado. Além de uma ocorrência do sumiço do objeto-livro “Tudo sobre Arte”
(Richard Cook), encontrado para devolução na Biblioteca da UFJF, que fica no
andar de cima do Espaço Reitoria por acreditarem que ele deveria estar lá, preservado. O que fica é a curiosidade enquanto pesquisa para entender o “porquê
objetos se tornam sagrados?”, como no exemplo do horror provocado pela instrução presente na obra. Um volume que se auto intitula sabedor da arte, quando não apresenta toda e qualquer arte, das diferentes culturas.
Outra surpresa foi a parede à disposição para carimbar “Cildo Meireles” em
vermelho, usado na ação “Pastel do Artista”, e inspirado na proposta do artista
para pensar a circulação de informação. Na exposição, usado em sua maioria
pelo público para formar desenhos, outras palavras e frases.
Um dos prazeres foi perceber que as produções alcançaram o entre lugar para
além do espaço físico da UFJF, chegando a exposição ser comentada e elogiada
nas mídias sociais por quem passava e interagia com o nãolugar de verdade.
Um caso à parte são os vários registros fotográficos a partir do aplicativo
Instagram, surgidos antes e durante a exposição — por causa da produção da
Karina Orquidia com seus estratégicos 39 (trinta e nove) pontos de frases, distribuídas pelo centro da cidade de Juiz de Fora — dos stencil coloridos à adesivos transparentes colados no chão. Quando ligados, formavam a palavra “F O
D A — S E”. Um desafio destinado aos curiosos(as) o bastante para procurar e
desvendar a brincadeira. Um “F O D A — S E” que é o contrário dele mesmo, é
querer, gostar, cuidar, viver o lugar, viver a cidade, a educação, o não ser nada
disso e tudo isso ao mesmo tempo. É um querer a rua, a superfície mais imediata da cidade onde o olho se fere e é ferido pelo instante em que se depara com as
texturas às vezes ásperas, às vezes lisas da palavra.
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— analisados durante os processos de estágios –, ao perdurar situações em que
as pessoas se revoltam com uma situação e não se dão ao trabalho de pensar,
tentar entender. Param de discutir sobre o trabalho e começam a discutir sobre
algo que nem se quer é mensionado. Ainda é difícil para um público que não
estuda arte, que nunca estudou arte, ver um livro ser pisoteado. O mesmo serve
para alguém que estudou arte, num cargo de direção de Cultura, pensar se permite ou não usar a palavra-expressão “foda-se” numa exposição.
Enquanto professores de arte é importante estar muito atento a isso, de que
se faz com os alunos também educadores de uma sociedade da qual eles pertencem e que não irão entender o que eles produzem. Isso é um trabalho para
todos, pois esbarra na Escola que prefere não tratar de lugares da vivência dos
alunos. É necessário pensar o que os invisíveis estão dizendo.
Potencializar a incerteza é se apresentar constantemente nas mudanças e
no trabalho de professor(a) com decisões formativas e laborais, que influenciam a aprendizagem de ser artista-docente-pesquisador(a). Está na formação
inicial e na identidade, assim como está para o papel dos(as) colegas ajudar de
forma coletiva, na constituição dos paradoxos do compromisso e do reconhecimento social. Está nas relações entre infância e construção da subjetividade, e,
nos cenários para questionar e expandir a formação permanente.
Formação essa que caminha junto com os questionamentos. As dúvidas
causam o estranhamento e a imprecisão em um primeiro olhar, mas são elas
que alimentam e sustentam o fazer artístico do(a) professor(a) e o(a) impulsiona para estar em constante transformação. Confiar na incerteza traz conforto
e acalento para os momentos de desnorteio e auxilia nas relações com o saber,
com a ação, pensamento, liberdade, risco e responsabilidade que artistas-professores-pesquisadores carregam em suas trajetórias profissionais.
É na a/r/tografia, que se apresenta como exercício de auto referência nas
produções artísticas enquanto coletivo. É olhar para si e para o(a) artista como
obra. É o conjunto e um monte de atravessamentos, que exemplifica a pesquisa
a/r/tográfica. É a pessoa como autor(a), como aquele(a) que se colocará diante
de um tema e reflexão sobre o cruzamento entre a vida, o fazer artístico, a pesquisa e a prática docente em artes.
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Resumen: El tema de este artículo es el análi-

Abstract: The subject of this article is the analysis

sis del uso de la Realidad Virtual, en el estudio
y ejecución de proyectos escultóricos. Mostrar
las posibilidades didácticas de la incorporación de estas herramientas para actualizar los
recursos tradicionales, ofreciendo al alumno
posibilidades sencillas y asequibles para abordar con mayores medios la problemática de
proyección de sus propuestas artísticos personales en el entorno.
Palabras clave: Virtualización de protótipos /
escultura / fotogrametria / entorno.

of the use of the Virtual Reality, in the study and
execution of sculptural projects. Show the didactic
possibilities of the incorporation of these virtual
tools to update the traditional resources, offering
the student simple and affordable possibilities
to be able to approach with greater means the
problematic of projection of his personal artistic
proposals in the environment.
Keywords: Virtualization of prototypes / sculpture / photogrammetry / environment.

1. Estratégias docentes en la creación de proyectos escultóricos

Introducir a los alumnos en la creación de proyectos escultóricos propios para
determinados entornos. Es una propuesta compleja en el que hay muchos factores a tener en cuenta. Supone un reto importante que abordar en pocos meses
en las asignaturas actuales de los estudios superiores de Bellas Artes.
El uso de herramientas de digitalización es un recurso que permite un estudio de los prototipos de obras escultóricas a un nivel detallado, posibilitando
ver las problemáticas de manera clara, tanto espaciales, ubicación, escala adecuada, integración con el entorno, como procesuales, de acabado y composición en los 360º.
El objetivo de este proyecto es poner a disposición del alumno un recurso
didáctico de acceso sencillo y gratuito que sirva de iniciación en la inmersión
3D, que permita dar un paso más a las propuestas personales mejorando los
prototipos y maquetas realizadas manualmente, conservando su impronta y estilo personal y virtualizarlas para trabajarlas teniendo en cuenta la integración
y ubicación en el espacio final. Este tipo de proceso a parte de ser muy atractivo
para los alumnos, permite generar multitud de materia para poder presentar
las propuestas de manera profesional y habiendo estudiado e interiorizado las
problemáticas posibles de cada proyecto en profundidad.
En este artículo se desarrollarán puntos clave, con la experiencia realizada
en diferentes asignaturas del área de escultura en la aplicación de recursos virtuales de digitalización.
La posibilidad de recrear espacios e integrar la obra en el entorno permite
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Este artículo surge de la investigación realizada en el proyecto “Virtualización
de prototipos escultóricos e integración en entornos seleccionados” que fue seleccionado por su interés pedagógico en la Convocatoria de Producción de Recursos Virtuales, del Secretariado de Recursos Audiovisuales de la Universidad
de Sevilla, que ha producido este recurso docente.
Este estudio tiene como objetivo generar material 3D a partir de los prototipos y maquetas realizadas por los alumnos. Rastrear programas y aplicaciones
actuales y crear un tutorial para utilizar el que hemos estimado más adecuado,
que genera resultados para la digitalización de prototipos a través de fotogrametría con software con licencia de estudiante o libre.
De manera que es un recurso que los alumnos puedan utilizar de manera
fácil con sencillos recursos individuales, como una cámara de fotos, o incluso la
cámara del móvil y un ordenador.
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estudiar las propuestas artísticas tridimensionales desde una perspectiva poliédrica, que nos posibilita generar mejores resultados y ver de manera directa las
correcciones y problemáticas que surgirían en su instalación real.
Esta tecnología aplicada en la ejecución de los proyectos escultóricos e instalaciones realizadas en diferentes asignaturas posibilita mejores resultados,
una inmersión más real y profesional en el acabado final (Figura 1).
Permite conservar la impronta táctil de la ejecución directa del prototipo y
digitalizarlo a través de fotogrametría para estudiarlo, modificarlo, escalarlo e
incluso imprimirlo si fuese necesario.
Asimismo el uso de esta tecnología hace muy atractiva y asequible el estudio
de los diferentes aspectos a tener en cuenta en la realización de proyectos escultóricos para lugares determinados e intervenciones en el entorno.
Todo ello nos permite alcanzar mejores resultados docentes, obteniendo
propuestas más completas, donde cada alumno pueda llevar a cabo su proyecto
personal con éxito.
2. Virtualización de protótipos escultóricos

Un protótipo escultórico se puede generar directamente a través de programas
de modelado, aunque esta es una herramienta potente y con muchas posibilidades requiere de un domínio importante del programa para poder alcanzar
óptimos resultados.
Poder trabajar a partir de modelos creados manualmente, permite muchas
ventajas para alumnos de Bellas Artes con gran capacidad creativa y manual.
Asimismo, en el momento que están los modelos virtualizados, permite utilizar
todas las herramientas digitales disponibles.
Para poder virtualizar los protótipos escultóricos se pueden utilizar diferentes médios, principalmente a través de escaner 3D o fotogrametría.
Como el objetivo principal de este proyecto es implementar el programa de
la asignatura con una herramienta sencilla y asequible para el alumno que permita desarrollar las propuestas del alumno de manera autónoma, hemos optado por la fotogrametría.
La fotogrametría según la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS) “es el arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables
de objetos físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de
imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos”.
De esta forma podemos generar un modelo 3D a partir de imágenes fotográficas en 2D realizadas rodeando el modelo.
Existen diferentes programas que permiten la conversión de imágenes 2D
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Figura 1 ∙ Prototipo escultórico de alumno
virtualizado por fotogrameteía integrado en el pátio
de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.. Recurso
creado por el SAV para el proyecto “Virtualización
de prototipos escultóricos e integración en entornos
seleccionados”.
Figura 2 ∙ Proceso de virtualización del
protótipo con Recap.
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en 3D. Destacamos el uso de Agisoft PhotoScan que “es un software de escritorio para procesar imágenes digitales y, mediante la combinación de técnicas de
fotogrametría digital y visión por computador, generar una reconstrucción 3D
del entorno.” (Algisoft, 2019)
Este sofware tiene una versión de prueba pero no es de acceso libre.
Nuestros criterios de priorización sobre uso libre para el estudiante, nos ha
hecho decantarnos a usar RECAP PRO, RECAP PHOTO de AUTODESK, que
pueden utilizarse con licencia de estudiante (Figura 2).
3. Retoque del modelo virtualizado

Para cerrar posibles huecos del modelo, que permitan una óptima visualización
es necasario exportar el modelo a otros programas de creación 3D como puede
ser Blender. “Blender es un potente entorno de desarrollo dedicado a la creación de imágenes y animaciones 3D, cuya principal ventaja respecto a otras herramientas similares como 3D Studio o Maya es que se trata de una aplicación
totalmente gratuita.” (Blender, 2019) (Figura 3).
Asimismo no permite de manera sencilla con un programa de aceso libre,
poder implementar los recursos creativos del alumno .
La implementación de los recursos de Realidad Virtual
en la docencia de práctica artítica

Con este proyecto alcanzamos los siguientes objetivos docentes:
— Generar una aplicación inmersiva que permita a los estudiantes trabajar
sus propuestas en diferentes espacios. Estudiarlas y mejorarlas en relación a su
ubicación definitiva.
— Potenciar el trabajo autónomo del alumno, para que siguiendo los pasos
del proyecto “Virtualización de prototipos escultóricos” puedan generar mejores propuestas de manera sencilla, con calidad, que les permita ser competitivos en el entorno laboral.
— Utilizar herramientas, de apoyo al contenido docente que sean atractivas
y que permitan al alumno sumergirse en la realidad Virtual, que ofrezcan al estudiante similares sensaciones a las que les produciría su presencia real, para
facilitarle la comprensión, el estudio del prototipo, su integración, un estudio
pormenorizado del entorno y espacio propuesto para intervenir plásticamente.
— Conocer diferentes programas y aplicaciones que completen su formación, sirviendo también de recurso para otras materias de distintos ámbitos del
conocimiento.

Figura 3 ∙ Proceso de virtualización
del protótipo.
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Aplicación de los recursos

La aplicación de estos recursos ha permitido estudiar en profundidad y de una
manera visual e interactiva los proyectos de cada alumno, permitiendo desarrollar más ampliamente el contenido de las asignaturas llegando a mejores resultados individualizados por parte del alumno. Al poder tener una inmersión
casi real en las propuestas, es mucho más sencillo explicar las diferentes problemáticas, realizar las correcciones y mejoras pertinentes, de una manera más
clara, rápida y con mayor margen de mejora.
Todo ello es una herramienta docente que permite, conservar y almacenar
todos los proyectos que se realizan, formando un banco de imágenes a modo de
biblioteca que permita a los alumnos ver, conservar y presentar sus propuestas.
Dinamiza la labor docente con recursos digitales que optimizan y mejoran
las habilidades de los alumnos, haciéndolos mejores profesionales, permitiéndoles llegar a estudios más profundos y completos, así como visualmente más
atractivos y completos.
Este proyecto permitió generar habilidades técnicas a los estudiantes, abrir
nuevos recursos y campos de estudio existentes así como potenciar a los alumnos que ya tienen conocimientos previos. Unas habilidades que actualmente los
estudiantes demandan y que incorporamos en diferentes asignaturas del área especialmente dedicadas a trabajar propuestas personales de intervención en entornos, dónde generalmente es su primer acercamiento a la creación de un propuesta de este tipo para un entorno concreto (con la dificultad que esto conlleva)
donde al tener que proyectar y crear instalaciones escultóricas, es fundamental
poder tener una herramienta de este tipo que permita de madera visual y cercana
visualizar el aspecto final que tendrán las diferentes propuestas.
Conclusiones

El estudio que hemos llevado a cabo pretende ser una guía para incorporar estas posibilidades tecnológicas a los proyectos escultóricos e instalativos, que se
desarrollan en diferentes asignaturas del área de escultura. Implementando
las posibilidades actuales y haciendo accesible recursos que puedan satisfacer
las necesidades de cada alumno según su propuesta e interés personal. La herramientas que se han utilizado son fáciles y disponibles para el alumnado, de
manera que es una introducción sencilla a la utilización de la Realidad Virtual.
Potencia de manera inmediata sus posibilidades expresivas y creativas, abriendo nuevas posibilidades que resuelvan inquietudes artísticas. La utilización de
este tipo de herramientas potencia el trabajo autónomo del alumno, así como
su investigación en este campo. El uso de estas herramientas en general resultó
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ser muy atrayente y los resultados de sus propuestas mejoraron satisfactoriamente, al poder asimilar de manera más rápida y visual más competencias y
parámetros de las asignaturas.
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an ongoing masters degree research that seeks
to understand what uses the teenagers of this
generation, known as millenials (or digital natives), are giving to their smartphones in a given
Portuguese school context. Increasingly, these
artifacts appear to be extensions of their own bodies. In this text, it is intended to overcome, or to
circumvent, the criticisms that have been made
about the supposed dehumanization and lack of
empathy for the “other” that the excessive use of
the mobile phone seems to provoke in its young
users. The present research looks at this problem
as an opportunity to, through didactic use, produce artistic contents. 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 under
the discipline of History of the Culture and Arts.
Keywords: Prosumer / Adolescence (s) / Active
Pedagogy / Self-portrait / Subjectivity.

Introdução

Tendo em conta o atual contexto sociocultural, tecnológico e, especialmente, o
contexto escolar, afigura-se-nos crucial realizar uma reflexão sobre o impacto
das novas tecnologias digitais junto dos nosso estudantes. E esta reflexão nos
parece 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. Inclusive, o desenho analógico tende a desaparecer do papel, substituído pelos pixéis do ecrã (Queiroz, 2016).
No entanto, as virtudes e as desvantagens da utilização das novas tecnologias
tem dividido autores e opiniões. 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
História da Cultura e das Artes (HCA) (11ºano), atendendo aos diversos projetos
implementados pela tutela, à realidade da(s) escola(s) e ao perfil do aluno do século XXI em que a educação digital rivaliza com a educação analógica.
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Abstract: This communication comes from

uma investigação de mestrado em curso onde
se procura compreender que usos os adolescentes desta geração, conhecida como millenials (ou dos nativos digitais), estão a dar aos
seus smartphones num dado contexto escolar
português. Cada vez mais, estes artefactos parecem constituir extensões dos seus próprios
corpos. Neste texto, tenciona-se ultrapassar,
ou contornar as críticas que têm vindo a ser
feitas sobre a suposta desumanização e falta de empatia pelo “outro” que o excesso de
uso do telemóvel parece provocar nos seus
jovens usuários. 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.
Palavras
chave:
Prossumidor
/
Adolescência(s) / Pedagogias Ativas / Autorretrato Subjetividade.
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Resumo: A presente comunicação deriva de
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Neste sentido procurou-se desenvolver propostas criativas na temática do
retrato, partindo do estudo de uma obra (do programa de HCA) com a utilização
do smartphone .
Numa realidade, em permanente mudança, os currículos, os conteúdos, as
formas e os métodos de ensino estão em discussão. O que se ensinava antes é
hoje questionado. Na verdade, ninguém parece saber para onde caminhamos.
A abordagem clássica de conteúdos parece denunciar uma evidente falência do
processo ensino/aprendizagem, gerando uma desmotivação eivada de comportamentos desajustados. Importa, portanto, criar novos desafios que estimulem
o interesse dos alunos, tornando as aprendizagens efetivas e desenvolver competências que sejam, cada vez mais, inter e transdisciplinares. Neste contexto,
entendemos que uma abordagem de conteúdos através de uma metodologia de
projeto com recurso às novas tecnologias poderá constituir um caminho a seguir.
1. A evolução tecnológica e os novos contextos educacionais

Desde a invenção do chip (1947), o aparecimento do PC-personal computer
(1980) e, sobretudo, da Internet, que as inovações tecnológicas têm sofrido
uma enorme evolução. A dependência destes novos dispositivos é uma inquestionável realidade. Também o contexto educacional sofreu alterações, como
reflexo da sociedade. No espaço de sala de aula, os nossos alunos sentem-se,
muitas vezes, desalojados da sua intimidade com o telemóvel, no qual são verdadeiros experts das redes sociais. Sobretudo quando são obrigados a depositá-los em estacionamentos obrigatórios projetados sobre uma qualquer mesa de
uma qualquer sala de aula. Neste contexto, importa perceber se estamos perante nativos digitais ou generation C ou apenas perante consumidores ou perante
outros. De acordo com Costa, et.al, 2012, citado por Moretto (2015: 32):
Se a geração que hoje ocupa os bancos escolares traz para o interior da escola uma
cultura que incorpora os modos de produção e comunicação de informações e
conhecimentos por meio de distintos dispositivos móveis, tem acesso a filmes de
ficção científica, reportagens científicas, jornais e vive bombardeada de informações
oriundas de distintas fontes, é evidente que o seu modo de ser e de estar no mundo não
se coaduna com as práticas pedagógicas convencionais centradas na escuta passiva de
informações transmitidas pelo professor, que percebem como uma tortura implacável.

Num contexto de evidente dependência dos gadgets, onde a imagem e a comunicação prevalecem, a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação — TICs — aparecem em inúmeros estudos como potenciais motivadores
de aprendizagem.

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências são
exigidas, novas formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias e
fundamentalmente é necessário formar continuamente o novo professor para atuar
neste ambiente telemático, em que a tecnologia serve como mediador do processo
ensino-aprendizagem (Silva, 2018: 3).

Para o sucesso desta mediação importa definir interesses e pontos de partida (ou de chegada) dos alunos, como por exemplo centrar as atividades em
temas que estimulem, sempre que possível, os seus verdadeiros interesses. Por
outro lado, o “porquê” e o “para quê”, ou seja a intencionalidade educativa,
também deve ser resguardada e protegida, isto para não transformar os recursos digitais o “centro” da aprendizagem, substituindo o aluno.
Á semelhança do que acontece a nível internacional, em Portugal há orientações
curriculares que incitam à utilização das tecnologias digitais na Educação
artística, apelando especificamente para a criação de oportunidades de trabalho
com diferentes programas e materiais informáticos, apesar de estimulantes, estas
orientações não traduzem o conjunto de conhecimentos resultantes da investigação,
nomeadamente em termos de clarificação do porquê, do para quê e do como integrar
as tecnologias (Costa, et. al. 2012: 76).

Este uso dos novos meios, implica, também, alterações na dimensão do espaço e do tempo da aula, do contexto de aprendizagem, das formas de comunicação, das modalidades de interação e dos modos de construção do conhecimento.
[...]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., 2012:76-7).

Importa, portanto, criar novos desafios que estimulem o interesse dos
alunos, tornando as aprendizagens efetivas e desenvolver competências que
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Estas novas literacias visuais e mediáticas, requerem novas abordagens que
proporcionem uma eficiente comunicação. Professores e alunos têm de partilhar o mesmo código. O papel do professor como único transmissor de conhecimento desapareceu, mas este desaparecimento não é pacífico, nem absoluto.
Alguns autores defendem que o professor deve atuar como um mediador.
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sejam, cada vez mais, inter e transdisciplinares. Neste contexto, uma abordagem de conteúdos através de uma metodologia de projeto (Santos, 1991) com
recurso às novas tecnologias poderá constituir um caminho a seguir. A maioria
das fontes consultadas apontam as novas tecnologias como uma mais-valia no
processo ensino/aprendizagem, mas essa utilização não deve ser imposta, deve
resultar da natural necessidade de atualizar os processos de ensino. Deste modo
é necessário entender as novas tecnologias no seu contexto de aplicação (Silva,
2018) e verificar a eficiência do seu processo de utilização. Estas não devem
substituir, integralmente, as práticas tradicionais do ensino artístico, mas podem complementar e enriquecer processos e técnicas, numa gestão equilibrada
de partilha de experiências no âmbito das artes visuais, criando oportunidades
de (re)descoberta e (re)criação de objetos artísticos cujo produto final poderá
pertencer ao universo das técnicas ditas académicas ou outros universos mais
contemporâneos, que associem as novas tecnologias, como por exemplo o vídeo
digital, entre outros. Permitem, ainda, que a construção do conhecimento ocorra de acordo com os interesses dos alunos, se existir prévio conhecimento desse
contexto, podendo levar a uma melhor predisposição para a aprendizagem. Na
verdade, a educação tem de aceitar os novos desafios para garantir a sustentabilidade do conhecimento.
2. História da arte e tecnologias digitais:
Um campo pouco explorado em educação

A História da Cultura e as Artes (HCA) é, habitualmente, uma disciplina de notória componente teórica em que as metodologias primam memorização de termos
técnicos e de conteúdos e apresentação oral com recurso a imagens ou apresentações eletrónicas. Numa realidade em permanente mudança, os currículos, os
conteúdos, as formas e os métodos de ensino estão em discussão. O que se ensinava ontem é hoje questionado. A abordagem clássica de conteúdos parece denunciar uma evidente falência do processo ensino/aprendizagem, gerando uma
desmotivação eivada de comportamentos desajustados. Apoiados numa teoria
de ensino, que poderíamos dizer construtivista e que aponta para uma diferenciação pedagógica cujos objetivos são a valorização da autonomia e da responsabilização, a utilização de novas tecnologias poderá revelar-se indispensável.
A multimédia utiliza vários meios (media) para comunicar (uma dada mensagem), o que torna a aprendizagem mais efetiva devido ao impacto da mensagem traduzido numa experiência multissensorial. Segundo Glasser, quando
ouvimos, o efeito será de 20%, a combinação de voz e imagem aumenta para
50% (Figura 1) e quando fazemos aumenta para 80%.

Figura 1 ∙ Pirâmide de Aprendizagem
de William Glasser, Fonte:
https://www.google.com/search
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Para além disso, o desenvolvimento da comunicação, sobretudo visual é
um dos grandes objetivos da Educação Artística, proporcionando opções pessoais de abordagem gráfica e comunicacional, mais fluentes ou menos fluentes
conforme o seu domínio. Neste sentido, na Educação Artística e em HCA, em
particular, será importante propiciar novos ambientes de aprendizagem e diferenciar atividades que englobem as novas tecnologias.
Importa, portanto, criar novos desafios que estimulem o interesse dos alunos, tornando as aprendizagens efetivas e desenvolver competências que sejam, cada vez mais, inter e transdisciplinares. No contexto educacional, uma
abordagem de conteúdos através de uma metodologia de projeto com recurso
às novas tecnologias poderá constituir um caminho a seguir.
[...] em termos de aplicações concretas (como?), as hipóteses de utilização das
tecnologias digitais nesta área disciplinar — Educação Artística, podem ser analisadas
em toda a sua potência se pensarmos, tão-somente, nas inúmeras possibilidades de
enriquecimento das experiências artísticas que poderão ser vivenciadas pelos alunos,
através do que está acessível online, na Internet. De facto, além do uso de software
específico, de ferramentas de recolha e tratamento de imagens, os recursos disponíveis
hoje na Internet permitem inúmeras linhas de fuga às práticas tradicionais, como
sejam aquelas que resultam, por exemplo, da interação dos alunos com materiais
de estudo interativos disponibilizados em variadíssimas galerias de arte e museus
virtuais (Costa et. al., 2012:77):.

De acordo com Silva (2018), as novas tecnologias ampliaram de forma considerável a velocidade e a potência da capacidade de registrar, estocar e representar a informação escrita, sonora e visual. Da revisão da literatura é possível
identificar o desenvolvimento de projetos artísticos no âmbito das TICs em
diversos países, nomeadamente Portugal, Espanha, Brasil entre outros, que
abordam conteúdos na área da dança, património, etc. No entanto, no que diz
respeito especificamente à disciplina de HCA, não foram encontrados projetos
significativos.
3. Entre a recepção e a produção.
A cultura juvenil atual como uma cultura de prossumidores

Prossumidor, em termos genéricos é um neologismo que começou a ser utilizado no mundo anglosaxonico (prosumer) a partir de uma das mais emblemáticas obras de Alvin Toffler (Toffler, 1980) que junta os termos “pro” de produtor,
com “sumidor”, de consumidor. No essencial refere-se a uma das mais excitantes capacidades que os novos ambientes digitais, sobretudo as ferramentas
das redes sociais, podem proporcionar a cada um. Na prática, ao “tradicional”

4. Importância do retrato na História da Cultura e das Artes.
O que pode a educação artística aprender com o retrato,
a representação e a autorrepresentação
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.
Cruzando obras de épocas muito diferentes, apresentamos o retrato em redor de três
categorias paradigmáticas: como dispositivo afetivo, como formador da identidade
pessoal e como estratégia do poder.
O retrato é um apelo. Olhamo-lo e somos olhados de volta. Oferece-se e interpela-nos
— assim nos deixemos incomodar.
(AA VV, 2018:319)
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papel de receptor, no processo comunicacional que agora se desenrola maciçamente pela internet, associamos agora uma nova possibilidade: a de também
podermos produzir conteúdos que podem ser difundidos em tempo real. Na
verdade, muitos de nós, transformaram-se em prossumidores, consumindo e
produzindo conteúdos no ciberespaço. Nessa produção, o smartphone parece
constituir a ferramenta primordial.
No atual contexto é também muito comum a partilha de conteúdos. Apesar da
postagem ser vista por alguns autores com um caráter narcisista, o autor parece
rever-se e identificar-se com os seus visualizadores (em qualquer parte do mundo). Da necessidade de ganhar a atenção do outro o autor/prossumidor procura
novos registos de autoestima, de autoreflexão, reconhecimento e valorização.
Paul Duncum (2011) afirma que esta nova cultura e capacidade dos prossumidores têm consequências de curto e de longo alcance para a Educação Artística,
que passam, entre outras, por reconhecer as necessidades de desenvolvimento
atendidas por redes baseadas em interesses comuns e afinidades; por ensinar
as competências dos media baseadas no tempo, por aprender a negociar equilibradamente entre as exigências de uma aprendizagem intencional versus cultura hedonista, muitas vezes transgressora, que parece caracterizar uma boa
parte da juventude. Esse é um trabalho pedagogicamente delicado que agora
cabe aos professores mais comprometidos com as problemáticas do seu tempo.
No contexto escolar, poderíamos dizer que o aluno, se por um lado recebe/
obtém conhecimento sobre o objeto artístico e a sua envolvente histórica, por
outro, desde que devidamente estimulado, também questiona, recria e partilha
a sua perceção do visionado e contribuí, segundo Levy (1997), para uma “inteligência coletiva”. Essa mesmo a que as suas produções artísticas criativas procuram, de alguma forma, visibilizar.
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Figura 2 ∙ Trabalho escolar prático de
autorrepresentação a partir da pintura de
Diego Velasquez. Fonte: Própria.
Figura 3 ∙ Trabalho escolar prático de
autorrepresentação a partir da pintura de
Vincent Van Gogh. Fonte: Própria.
Figura 4 ∙ Trabalho escolar prático de
autorrepresentação a partir da pintura de
Vermeer. Fonte: Própria.

391
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 5 ∙ Trabalho escolar prático de
autorrepresentação a partir da pintura de
Munch. Fonte: Própria.
Figura 6 ∙ Trabalho escolar prático de
autorrepresentação a partir da pintura de
Goya. Fonte: Própria.
Figura 7 ∙ Trabalho escolar prático de
autorrepresentação a partir da pintura de
Fridrich. Fonte: Própria.
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Uma grande exposição realizada durante o ano de 2018 no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, não só condensou historicamente o tema, como
nos ofereceu material iconográfico e teórico de grande valia para o nosso trabalho, do qual, a citação com que abrimos este ponto capitular, parece constituir
exemplo significativo.
O retrato constitui indubitavelmente uma das principais manifestações artísticas na HCA. A leitura dos retratos de época, que constituem uma extraordinária fonte iconográfica, permitem aceder (também psicologicamente) a tempos remotos, independentemente da técnica utilizada. Atualmente, o recurso
a meios audiovisuais é muito comum, permitindo maior celeridade e acesso à
informação. É neste contexto que se enquadram os pequenos monitores portáteis, como os que existem nos smartphones, que permitem, ligados online, que
um manancial gigantesco de conteúdos possa chegar, em segundos, às nossas
mãos. Este fenómeno é novo na história do homem e como é recente, também
só recentemente tem merecido atenção por parte dos investigadores (Alpuente,
2018; Assis & Farbiaz, 2018; Cassany, 2014, Cassany & Hernández, 2012, etc. ).
Com recuso a software apropriado, (como o WiVideo) e ao princípio pedagógico dos projetos de trabalho (Santos et. al., 1991), o aluno metamorfoseia-se
então, procurando (in)vestir (n)a pele do autor citado. Este processo permite
conhecer detalhadamente a obra, o autor, o enquadramento e simbologia da
obra e também, de forma criativa, (re)produzir, acrescentar outros conteúdos,
outras simbologias, que são, certamente, únicas, pessoais e subjetivas. Por outro lado, o aluno investe numa cultura participativa, apresentando a sua perspetiva sobre a obra referenciada, onde se subtraem experiências, vivências, egos.
Entre as obras selecionadas (dos vários períodos da HCA), encontram-se: o
Grito de Eduard Munch, Monalisa de Leonardo DaVinci, entre outras obras de
Van Gogh, Vermeer, Goya e Friedrich.
A representação ou a autorrepresentação implicam um exercício de uma reflexão profunda sobre o objeto visado, quer seja um motivo exterior ao artista,
ou até mesmo a própria autorrepresentação produzida. Neste projeto procurou-se representar a partir de uma referência histórica, estilo artístico ou tema. A
seleção da obra foi totalmente da responsabilidade do aluno, permitindo (de algum modo) uma identificação com o autor, com o tema, com a época e mesmo
com a técnica (Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6 e Figura 7).
A razão ou razões inerentes a estas escolhas resultam de diferentes sensibilidades, gostos, experiências ou vivências ou até mesmo de questões fisionómicas.
Um outro exemplo, relacionado com as origens, foi expresso por de um grupo de
alunas afrodescendentes que realizaram numa apresentação sobre: “O Percurso

Conclusões

Este texto, basicamente, dá conta de uma experiência pedagógica procurando,
de algum modo, compreendê-la e teorizá-la a partir de autores necessariamente contemporâneos. Numa primeira fase, a seleção da obra de referência do âmbito da HCA foi-se ajustando ao perfil de interesses de cada aluno. Na sequência dessa opção definiram-se objetivos de realização, tendo sido necessário ultrapassar algumas dificuldades técnicas, nomeadamente o facto de nem todos
os alunos terem smartphone ou não dominarem as aplicações, entre as quais
o WiVideo, do qual foi realizado um Workshop inicial. Na metodologia de trabalho, privilegiou-se o carácter ativo e colaborativo. Os alunos iniciaram o projeto em grupos de trabalho mapeando ideias e pontos de vista na definição de
(inter)relações entre a temática apresentada e os seus conhecimentos e gostos.
Na concretização da proposta, as opções no tratamento de imagem foram
inteiramente da responsabilidade dos alunos, o que permitiu um elevado número de possibilidades, capaz de mostrar os seus resultados. Analisando-os,
assim como olhando para as propostas apresentadas, parece legítimo concluir
que a experiência realizada foi sublinhada pelo registo criativo e lúdico expresso em algumas afirmações dos alunos (“foi uma experiência divertida”). Este
fator, de caráter sensorial e emotivo pareceu-nos, sem dúvida um contributo
catalizador de aprendizagens mais efetivas e sustentáveis.
Por isso, será legítimo afirmar que a utilização criativa do smartphone no
processo de ensino aprendizagem de HCA teve um impacto positivo nas aprendizagens. Esta relação de consumo e produção (prossumidores) parece contribuir para uma efetiva apropriação dos conteúdos através de uma metodologia
mais interativa e mais próximo daquilo que é o quotidiano dos alunos e que,
afinal, também é o quotidiano dos professores.
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Cultural da Mulher Negra”. As técnicas usadas neste projeto variaram de acordo
com os objetivos individuais de (re)apresentação, entre a fotografia e o vídeo.
Promover um ensino de qualidade pressupõe a realização de aprendizagens
efetivas e significativas por parte dos alunos, alicerçadas em sólidos conhecimentos, mobilizados em situações concretas, que potenciem o desenvolvimento de competências de nível elevado, essenciais para lidar com a complexidade
do mundo atual. Inseridos numa cultura crescentemente global e visual, estes
alunos prossumidores são motivados para as suas produções, porque sentem o
suporte emocional de uma comunidade ávida para ver as suas produções. Não
se trata, portanto, de apenas produzir por produzir, antes, produz-se para um
público que se sabe existir e que se imagina poder apreciar a produção realizada.
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Resumo: Este texto trata essencialmente da

Abstract: This text deals essentially with the

fundamentação teórica de um relato de experiência que envolve a utilização de expressões
artísticas integradas em cursos de formação
profissional de nível IV do ensino profissional
de uma escola portuguesa. Então, a partir dos
conceitos de “evento como pedagogia” e da
“metáfora da viagem” foi pensado um conjunto de atividades expressivo-artísticas que
tiveram como corolário uma apresentação
pública por parte dos alunos envolvidos. Um
processo informal de observação etnográfica
participante permitiu aferir o alto impacto
do projeto na vidas estudantes assim como o
modo como sentiram a experiência a partir do
que foi vivido.
Palavras chave: Ensino profissional / evento
como pedagogia / metáfora da viagem / expressões artísticas / subjetividade.

theoretical foundations of an experience that
involves the use of artistic integrated expressions in professional formation courses (level IV,
secondary level) of the professional education
system in a Portuguese school. Then, from the
concepts of “event as pedagogy and the metaphor
of the voyage”, the students involved conceived a
set of expressive- artistic activities that had as
a corollary a public presentation. An informal
process of participant ethnographic observation
allowed us to gauge the high impact of the project
on student lives as well as the way in which they
felt the experience from what was lived.
Keywords: Professional education / event as
pedagogy / metaphor of the voyage / artistic
expressions / subjectivity.

Introdução

Considerado o parente pobre do ensino em Portugal, mesmo depois de passadas cerca de três décadas da sua (re)institucionalização, o ensino profissional é
igualmente a franja do sistema onde ainda hoje pouca gente investiga, marcada
pelo anátema de ser o lugar para onde vão os alunos que não querem estudar.
Visando também subtrair-se desse preconceito, esta proposta apresenta-se
como um relato de experiência da utilização de práticas artísticas performativas e integradas desenvolvidas pelas turmas dos Cursos Técnicos de Apoio à Infância, Apoio Psicossocial e Auxiliar de Saúde da Escola Profissional Val do Rio
(EPVR), situada no Estoril. Entre outros objetivos, este projeto visa desmontar
a ideia corrente de um ensino profissional obrigatoriamente subordinado às
questões profissionalizantes.
Um evento artístico — Escola ao Palco — planificado com base numa metodologia de trabalho de projeto que se pretende, não apenas integrador, mas
também potenciador de aprendizagens significativas, teve a sua fase de execução, ou processo de construção ativa, durante o período decorrido entre o passado dia 3 janeiro e 1 fevereiro 2019, tendo sido apresentado no dia 1 fevereiro,
e conta como uma década de existência. Este trabalho que aqui se apresenta,
foi na sua génese, uma ideia de celebração de grupos de finalistas de cursos
técnico-profissionais e tinha como objetivo alargar a comunicação do Projeto

1.Que práticas de educação artística no ensino profissional.
Pensar um evento (de índole artístico integrado) como pedagogia

No decorrer dos dez anos que antecederam este trabalho de projeto interdisciplinar, aos professores das áreas de expressão artística (plástica, corporal,
dramática e musical) foi sendo exigido esforços acrescidos para integrar e procurar encontrar formas de fazer articular conteúdos, metodologias, horários,
disciplinas e módulos e levou à construção de um trabalho no âmbito da inovação em educação — Formação EncontrAr.Te, para professores, iniciada no final
do passado ano letivo com o objetivo de planificar um evento que se descobre
agora estar assente no conceito de “evento como pedagogia”, preconizado por
Denis Atkinson (2011) e por Belidson Dias e Tatiana Fernández, (2013) e por Tatiana Fernández (2015).
Segundo estes últimos autores o evento é entendido:
como um distúrbio ou uma ruptura na forma de entender e atuar. Assim, um evento
está por uma parte relacionado ao novo, mas também ao inesperado, àquilo que não
pode ser calculado ou ao indesejável. Um evento, por outra parte, acontece em uma
dada situação, mas não pertence a ela já que um evento só se manifesta como uma
perturbação que ainda não se compreende. Um evento não pode se recortar porque
está encadeado a outros eventos. Nesta perspectiva o evento tem o poder de ativar
uma aprendizagem real porque sendo algo que perturba uma situação corrente ou
interrompe uma repetição conduz a um novo estado ontológico. Desta maneira, tanto
o evento pedagógico como o evento artístico são compreendidos como perturbações
e rupturas que conduzem ao desconhecido, ao inesperado ou ao novo com novas
conexões (Dias & Fernández, 2013139-140)

É neste contexto que a escola tem procurado encontrar formas de integrar não
apenas as artes presentes no currículo mas também abrindo um campo de possibilidades que permita a todos os que fazem parte, desenvolver o seu potencial
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Educativo à comunidade. Ainda que se queira manter como tal, este trabalho
que se apresenta em palco foi sofrendo alterações a cada ano, e a componente
artística foi-se afirmando como linguagem catalisadora e estruturante de todo o
projeto, absorvendo toda a componente didática e passando a contemplar, paulatinamente, uma forte dimensão lúdico-expressiva. Ainda assim, não deixou
de cumprir objetivos integradores de promoção de competências transversais
que permeabilizaram todo o trabalho colaborativo e, este ano, pela primeira
vez, reuniu os três cursos de vertente comum — cuidados sociais — integrando
currículos (saúde) onde a educação artística não estando presente, tem vindo a
reclamar o seu espaço de existência.
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artístico. Não sendo uma escola de artes, a ideia pedagógica de base aqui é procurar entender em que sentido a educação artística é, ou deve ser, um lugar que
permite a cada um, pela compreensão e vivência, tornar-se naquilo que é ou pode
vir a ser, podendo assim experimentar por via da performatividade, a participação cooperativa que pode ser vista como aprendizagem para a vida.
Assim, surgiu uma metáfora que quis ressignificar esta relação que aqui se
apresenta como relação teórico-prática — Da festa da escola para o palco da vida?
Problematizar, ressignificar, serão caminhos que querem colocar a pessoa —
o(a) aluno(a) — na sua relação com a vida pessoal e profissional e com valores e
competências.
As tensões vividas dentro da complexidade que se foi apresentando como
desafio a cada ano, podem ser agora vistas, com a visão que o tempo de experiência permite recolher, como inquietações catalisadoras na busca de novos
rumos quer artísticos, quer pedagógicos e evidenciavam um impacto não só na
forma de integrar socioculturalmente os alunos, mas também como processo
de (re)construção subjetiva dos jovens em formação, muitos deles ainda sem
um rumo definido (característica muitas vezes, ou cada vez mais, sentida nestes
alunos que buscam caminhos de aprendizagem teórico-práticos), verdadeiramente à procura de um sentido para as suas vidas.
2. A metáfora da viagem como fundamentação teórica complementar

Segundo o sociólogo brasileiro Octávio Ianni (2003:13) “toda viagem se destina
a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as como recriando-as. Ao mesmo
tempo que demarca diferenças, singularidades ou alteridades, demarca semelhanças, continuidades, ressonâncias” e, nesse sentido, a metáfora da viagem
foi o fio condutor da narrativa no trabalho apresentado este ano que procurou
problematizar o tema do ano letivo — “A identidade está na história” (?) — integrando as experiências artísticas que este texto procura dar conta.
Segundo António Nóvoa “toda a viagem tem um destino” (Nóvoa, 2010:1) e
é preciso por esse motivo, entre outros apresentados na sua conferência — Pedagogia, A Terceira Margem do Rio — “compreender o modo como o passado
está inscrito na nossa experiência atual e como o futuro se insinua na história
presente” (Nóvoa, 2010:1). Este seu título que surge de um outro texto de João
Guimarães Rosa, onde o autor considera a pedagogia a terceira margem do rio,
sendo esta, o “próprio rio”, orientou este caminho que evoca, na sua síntese,
as três margens. Fechado entre as duas margens laterais estará, não apenas, o
leito, onde corre o rio, mas também o caudal, ou a quantidade de água que por
ali passa. A força da água tem expressão concreta no seu caudal, seja escassa,
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seja em quantidade, na certeza de que lá estará sempre, mesmo que não seja
visível, nessa relação de tensão entre o leito e o caudal. Da mesma forma que
Ianni, também Nóvoa carateriza esta viagem pelo conhecimento como um
percurso que vive na tensão entre polos aparentemente opostos, considerando
aquilo que “une” e aquilo que “liberta” (Nóvoa, 2010:12), considerando que “os
saberes só unem se forem ensinados como cultura, se forem trabalhados e inscritos na história de cada um e se forem objecto de uma apropriação pessoal.”
Chegando mesmo a afirmar que “se não for gesto de cultura, a pedagogia não é
nada.” (Nóvoa, 2010:12).
Assentes neste princípio, encontram-se duas palavras: pedagogia e cultura.
Também este encontro se nos apresenta numa tensão entre as práticas, pedagógica e artística, conforme se verifica pela quantidade de estudos atentos a este
diálogo com contornos epistemológicos difíceis de definir. Um “entre” paradigmas, que não se apresenta como conflito, antes território híbrido que se contamina no “encontro de águas” (Dias & Fernández, 2013:139).
Resolver esta tensão que vive entre a linearidade do tempo: pedagogia do
séc. XIX, professor do séc. XX e aluno do séc. XXI, e a ulterioridade que a metáfora da viagem quer exprimir: algo não linear, algo que não segue em frente,
antes vive entre movimentos de um lugar para outro, sugerindo uma performatividade evolutiva que sulca o leito mas que também o percorre, poderá ser
vista como a imagem deste novo conceito de aprendizagem. Se plasmada, não
mostrará a espiral, nem tampouco um círculo fechado, que é o que encerra as
certezas do positivismo e que em nada representa a complexidade deste novo
tempo. Se plasmada, talvez seja o rizoma a forma que melhor se ajustará a essa
ideia de não linearidade.
Procurar formas de autorrepresentação identitária, que neste artigo se
apresentam na conceção de “evento como pedagogia”, buscam para lá do autorretrato individual duma coletividade educacional. Procuram-se espaços de
promoção de aprendizagem onde o binómio artístico-pedagógico ganha na
mesma medida em que oferece diferentes perspetivas ou modos de conjugar as
múltiplas literacias: a visual, a social, a cultural, ente outras. A água, correndo o
sulco que já estava desenhado no leito estriado, ainda que passe por ele muitas
vezes, o seu caminho nunca será igual.
O “novo” e o “inesperado” (Dias & Fernández, 2013:139) se confrontam na
tensão entre o desejado e o imprevisível e, assim, entre relações se constrói todos os anos, este trabalho que agora se descobre pedagogia do evento, vivida na
tensão de uma pergunta que se constituirá como orientadora para o seu estudo:
“what’s going on here?” (Tarozzi, 2011:47).
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Figura 1 ∙ Escola ao palco 2018.2019,
3 metáforas, Auditório Boa Nova [01.
Fev.2019]. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Escola ao palco 2018.2019,
Panorama do espetáculo final, Auditório Boa
Nova [01.Fev.2019]. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Montagem fotográfica. Cascais
2018. Cidade Educadora. Casino —
Cerimónia Encerramento. Estoril. Sala Preto
e Prata. [14.Nov.2018] e Escola ao palco
2018.2019 — Auditório Boa Nova [01.
Fev.2019] . Fonte: própria.
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Buscar a resposta tem sido não só caminho mas encontro de perguntas que
agora levaram a recorrer à figura de estilo: turismo ou viagem? Não havendo
tensão, antes escolha na forma de mapear o caminho, “o que implica uma nova
relação com o espaço/tempo e com o outro, (...) que nos faz levar equipamentos
: a nossa história e as ferramentas que nos permitirão a apropriação do que
a viagem vai nos proporcionar.” (Pinheiro & Liblik, 2015:108) colocando-nos
numa relação mais concreta face às orientações definidas no novo perfil de
aluno para o séc. XXI.
3. Estar em palco como experiência pedagógica significativa

O aluno do Sec.XXI, ainda “habituado” à cópia, quando colocado no centro da
sua aprendizagem, tem que se descobrir a si, a partir dos outros. A construção
da narrativa de guião de apresentação em palco, foi construída de dentro para
fora, ou seja, ela deu voz aos sentimentos, aos afetos, aos conhecimentos, às
formas de superar a impaciência por esperar, o medo e a insegurança sentida
no decorrer do processo e assim (e mais uma vez), gerou descobertas individuais em grupo. O trabalho apresentado em palco foi “viagem”, foi “tribo” e foi
“espelho”, as três metáforas apresentadas (Figura 1, Figura 2 e Figura 3) e que
quiseram ilustrar um percurso de um mês de preparação.
Cada grupo teve que se organizar, quer em contexto formal, quer em informal, de forma a cumprir um cronograma apertado de tempo de trabalho. O curso de apoio à infância deu voz à “metáfora da viagem” que pretendia ilustrar
a viagem de conhecimento. Personagens que caraterizavam o “aluno do séc.
XXI”, refletiram sobre o tempo de passagem, sobre a sua forma de ver/olhar o
mundo em contraste com as outras gerações (pais, avós, bisavós...) e as descobertas individuais tiveram muita expressão a nível de texto. O curso de auxiliar
de saúde, deu voz à “metáfora da tribo” que pretendia ilustrar a diferença/diversidade/multiculturalidade. O curso de apoio psicossocial, deu voz à “metáfora do espelho”, que pretendia ilustrar a relação e a afetividade. O Eu e o Outro.
Pretendia-se criar interação com a plateia, comunicar.
Para avaliar o impacto na plateia que, no sentido que defendemos, se pretendeu que tivesse sido entendido como sentimento ou emoção, foi utilizado um material semiestruturado que estava presente nos três momentos (três metáforas).
Com a ajuda do Staff (alunos 1º Ano), foi distribuído pela plateia um pedaço
de “nada”, assim foi chamado, ou “material estranhamente leve”, e pretendia-se
ressignificar esse nada. Aqui, a componente intertextual surgiu como se projetou:
espaço de referência. Espaço de encontro, de “encontrar-te”, de ter voz e de comunicar. De sentir a emoção de ver a plateia a interagir na resposta a um estímulo.

Conclusões

Esta experiência fez-nos crer que o papel da educação artística, em todo o ambiente educativo, deverá ser bem mais do que um mero trabalho a ser integrado
ao nível das competências transversais, não sem grandes resistências por parte
de uma visão pragmática e tecnocrática da educação em geral e, em particular,
do ensino profissional.
Pelo que pudemos aferir (vivendo e observando a partir de dentro) entendemos antes que a educação artística se configura como área do saber e da vida,
podendo assim integrar diferentes dimensões que convergem no sentido da
construção da pessoa. Apontamos para uma conceção mais ampla de educação
que se liga à ideia de desenvolvimento humano, em toda a sua dimensão, numa
relação que integra a pessoa enquanto sujeito da sua aprendizagem e sujeito no
mundo, autor da sua própria vida e do seu processo de construção pessoal.
A ideia geral de que a educação artística é essencial para as áreas que lhe
são específicas, abre-se assim a outras áreas, contribuindo deste modo para um
percurso de formação e de vida, reconfigurando-se e trazendo mais significado
a um percurso — viagem — na nova escola de saberes e competências — a escola no séc. XXI — um lugar de construção de pessoas, entendidas na sua globalidade. Deste modo, pensar na educação artística nos currículos é entendê-la
como lugar de aprendizagens específicas — não só transversais ou atitudinais
— na medida em que potenciam a compreensão do que nos rodeia. Obriga a um
novo (e concreto!) exercício para o aluno: o exercício da corresponsabilidade
e da cooperação. Também consciencializa para o seu lugar no mundo e para a
construção de conhecimento como condição da construção da pessoa.
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Em contexto real, na semana de 28 de jan. a 01 fev. 2019, as alunas dos três
cursos (Infância, Psicossocial e Saúde), formaram um só grupo de trabalho. Pode-se considerar o palco um espaço de inclusão — palavra hoje tão em uso — onde
todos “existiram”. Pode-se considerar também que aquele momento foi mais
do que “expressão artística”, já que ele valeu bem mais do que o momento vivido. A expressão em si mesma só vale para o momento ou para quem o realiza, já
a educação, como sabemos, vale para toda a vida. Acreditamos que foi isso que
aconteceu, uma experiência que marcou as alunas e que tão cedo irão esquecer.
O que apenderam nela (com ela)? O tempo e a vida que cada um seguirá, se encarregarão um dia de lembrar. Porque há coisas vividas que precisam de maturar na biografia de cada pessoa para poderem ser verdadeiramente entendidas.
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Resumen: Este artículo aborda el uso de las

Abstract: This article covers the use of social me-

redes sociales en el arte contemporáneo,
a través de la revisión de obras de artistas emergentes como Cristóbal Tabares o
Edurne Herran, como punto de partida para
la reflexión sobre la cultura visual en el aula.
Nace dentro de la asignatura “Desarrollo
curricular en las artes plásticas” en el grado
en Educación Primaria de la Universidad de
Málaga. Como actividad práctica el alumnado ha realizado un “Catálogo de imágenes”
investigando sobre el poder de condicionamiento al que nos someten las imágenes y
las redes sociales y como éstas influyen en la
construcción de nuestra identidad.
Palabras clave: redes sociales / arte contemporáneo / construcción identidad / cultura
visual / educación visual.

dia in the contemporary art, through the work of
emergent artists like Cristobal Tabares or Edurne
Herran, as in the beginning points in the reflexion
of the visual culture in the classroom. Born into
the subject “Desarrollo curricular en las artes
plásticas” in the Primary Education degree at the
University of Málaga. As a practice activity the
students have created an image catalog researching the power of imagen and social media and
how they influence us constructing our identity.
Keywords: social media / contemporary art /
identity / visual culture / visual education.
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Introducción: Sufro, luego compro. Miento, pero comparto

La felicidad paradójica (Lipovetsky, 2007) cómplice del hiperconsumismo materialista son la base de la gran mentira en la que jóvenes, se ven atrapados actualmente. Este hiperconsumismo, no solo en términos de mercado, que Acaso
(2014) relaciona directamente con la cultura visual y el descomunal y en ocasiones desacertado consumo de imágenes (hiperdesarrollo del lenguaje visual),
por parte de los usuarios sin una formación crítica visual, son el punto de partida en esta propuesta.
Este artículo aborda el uso de las redes sociales en el arte contemporáneo, a
través de la revisión de obras de artistas emergentes como Cristóbal Tabares o
Edurne Herran, como punto de partida para la reflexión sobre la cultura visual
en el aula. Esta propuesta parte de varias sesiones ideadas en la asignatura “Desarrollo curricular en las artes plásticas” dentro del grado en Educación Primaria de la Universidad de Málaga.
1. Punto de partida: Una imagen es una bomba (Acaso, 2016)

Sabemos que una imagen no es la realidad, las imágenes son tergiversaciones
intencionadas de la realidad, construcciones hechas por alguien para algo, en
la mayoría de los casos con intenciones muy concretas. El desconocimiento o
incluso la deliberada sumisión a las imágenes por parte de los consumidores
jóvenes acarrea consecuencias en diferentes niveles. Un resultado es el consumismo materialista al que nos empujan figuras como los influencers. Estos influyentes, en ocasiones contadas modifican pensamientos más profundos, hacen reflexionar sobre problemas globales como conflictos bélicos o problemas
medioambientales. En ese caso la imagen actúa como detonante para un cambio o modificación en la construcción de la identidad de los jóvenes, sin embargo, pocas veces ellos son conscientes de este desenlace.
Las imágenes generan conocimiento, modifican nuestra forma de pensar y
hacen que nos posicionemos de determinada manera ante la vida. Como usuarios, analizar y reflexionar sobre el poder que tienen sobre nosotros debería ser
un gesto imprescindible y casi innato en la era digital, sin embargo, los jóvenes
pocas veces se alejan del frenético ritmo de su vida social (virtual) para hacer
una cavilación e interiorizar los usos y dominios de las mismas. En este sentido
se ubica la afirmación de Freedman, consciente de ese desdibujado límite entre
la verdad y la invención:
En la cultura posmoderna, están en entredicho la importancia de las intenciones
originales, de los fines superiores y de la verdad, que en el pasado se usaron para
mantener la distinción entre las bellas artes, la cultura visual popular y la educación
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[…] La cultura visual desempeña un papel crucial en el cruce de límites (entre realidad
y ficción, porque a menudo las imágenes son más creíbles que los textos”. (Freedman,
2006)

3. En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos
(Warhol, 1968 ): Memes, antes y ahora

¿Quién sería en la actualidad los equivalentes a los bufones de la corte? ¿Retratarían los pintores a las bajas esferas de igual forma? ¿Qué ocurre cuando se
viraliza una imagen? ¿Qué imágenes se vuelven virales? ¿Hay algún patrón que
se repita? ¿Has tenido unos minutos de gloria tal y como creía Andy Warhol?
¿Cuánto de verdad hay en esta afirmación? Estas son algunas de las preguntas
lanzadas durante las sesiones sobre los que el alumnado debatió.
El trabajo del artista Cristóbal Tabares (Tenerife, 1983), aborda la cultura de
masas a través de personajes, memes y momentos memorables de la televisión,
retratándolos para elevarlos a categoría de arte (Figura 2). A través de su obra
reflexionamos sobre la imagen ficticia que reflejan las redes sociales y la fama
efímera pero aguda que en ocasiones convierte en viral un momento incómodo
que, en carne propia, nos gustaría olvidar.
Por su parte, Edurne Herran (Ingolstadt-Donau, 1978) afronta su creación
en diferentes líneas de trabajo. Una de ellas, a través de elementos visuales contemporáneos como son los emojis, con los que reinterpreta obras de arte clásicas como “El jardín de las delicias” de El Bosco, en su revisión “El jardín de las
emojis-delicias” (Figura 3).
Por otra parte, explora las relaciones ficticias en plataformas virtuales. En el
proyecto Love me Tinder, Love me true, Herran parte de perfiles y conversaciones
reales de una famosa aplicación para ligar y los convierte en objeto artístico. La
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2. Nuestra propuesta

El objetivo principal en este proyecto parte de la necesidad de hacer conscientes a los alumnos del poder que tienen las imágenes. Las imágenes nos cambian
el humor, nos cambian el rumbo, nos motivan, nos decepcionan, nos enseñan,
nos recuerdan, nos comparan, nos condicionan, nos convencen…
Tras una sesión visualizando y analizando el trabajo de artistas plásticos
contemporáneos, como Cristóbal Tabares o Edurne Herranz, cuya obra asienta sus bases conceptuales sobre las redes sociales desde diferentes filtros, el
alumnado realiza una búsqueda exhaustiva en su imaginario. Revisa desde su
infancia a la actualidad cuales fueron las imágenes, en el sentido más global de
la palabra, que de alguna forma marcaron un antes y un después, y posteriormente realizan un catálogo reflexionando sobre ellas.
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Figura 1 ∙ El bufón el primo, 1644 Autor:
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Fuente:
Museo del prado.Fev.2019] . Fonte: própria.
Figura 2 ∙ La he liao parda, 2016 Autor:
Cristóbal Tabares. Fuente: Cristóbal Tabares.
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Figura 3 ∙ El jardín de las emojis-delicias.
Autor: Edurne Herran. Fuente: Edurne Herran
Figura 4 ∙ Love me tinder, love me true. Autor:
Edurne Herran. Fuente: Edurne Herran
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artista borda faltas de ortografía y errores gramaticales a los que luego le pasa su
propio corrector ortográfico, en forma de subrayado rojo. A través de estas obras
se evidencia lo mal que nos comunicamos. En sus propias palabras Herran matiza: “Hago pantallazos a los que me interesan y una vez bordados los elimino. No
es un trabajo en contra de nadie en particular, sino una muestra de los síntomas
de muchas carencias que tenemos en estos tiempos que corren”. (Herran, E. 2018)
4. Experiencia Las imágenes de mi vida

Muchos de los detractores del modelo Web 2.0 ven en el interés por las imágenes, vídeos, experiencias narradas, opiniones o vida privada de los otros lo
mismo que ya sucedía con el fenómeno Gran hermano televisivo: una pasión
por aquello que no vale la pena que sea leído, visto o escuchado, y que estaría
llevando a la red a llenarse del registro de los acontecimientos más personales, bajo la lógica aplastante del eslogan “You are the information” (“Tú eres
la información”). Hoy infinidad de usuarios de las grandes plataformas y redes
sociales colocan sus vídeos o fotografías de los acontecimientos más personales haciéndolos públicos, sin hallar ningún inconveniente, sino, más bien, un
evidente disfrute, en permitir el acceso a las imágenes de su vida privada a
cualquiera que se las encuentre o las busque. Se alcanzaría así un momento extremo de aquel vaticinado por Walter Benjamin, en el que la Humanidad, “que
antaño, en Homero, era objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha
convertido ahora en un espectáculo de sí misma”.
Nos hallaríamos hoy en una evidente crisis de lo introspectivo, en un permanente intercambio de intimidades o en la espectacularización de la intimidad…
(Padra, 2012)
La práctica ideada tenía como propósito que los alumnos tomasen consciencia del papel que juegan las imágenes en su vida. Empoderarlos visualmente
para no ser ser víctimas pasivas a merced de la imagen sino tomar por fin las
riendas de su vida virtual y jugar siempre con la ventaja del conocimiento.
Con esta propuesta se trabaja con los alumnos la construcción de la identidad cultural a través de la imagen y las redes sociales. El alumnado generó un
catálogo visual formado por entre 5 y 10 imágenes a la que se añade a modo de
reflexión una breve descripción.
5. Resultados

Algunos de ellos presentan imágenes de su álbum familiar, capturas de pantalla
extraídas de internet e incluso conversaciones privadas, entendiendo la imagen
en un sentido mucho más abierto.
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Figura 5 ∙ Resultado de la práctica Las
imágenes de mi vida Catálogo de imagen de
una alumna. Abril 2019 Fuente: Propia
Figura 6 ∙ Resultado de la práctica Las
imágenes de mi vida Catálogo de imagen de
una alumna. Abril 2019 Fuente: Propia
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Figura 7 ∙ Resultado de la práctica Las
imágenes de mi vida Catálogo de imagen de
una alumna. Abril 2019 Fuente: Propia
Figura 8 ∙ Resultado de la práctica Las
imágenes de mi vida Catálogo de imagen de
una alumna. Abril 2019 Fuente: Propia
Figura 9 ∙ Resultado de la práctica Las
imágenes de mi vida Catálogo de imagen de
una alumna. Abril 2019 Fuente: Propia

Conclusiones

La elaboración del álbum — catálogo de imágenes ha supuesto una experiencia
creativa innovadora y completa a nivel de aprendizaje y reflexión.
Valorando tanto el proceso como el resultado final, esta experiencia creativa
ha sido sin lugar a duda esclarecedora para el alumnado, que ha compartido su
sorpresa al tomar consciencia del impacto que han generado ciertas imágenes
en su vida. Por otro lado, este trabajo les ha permitido conocerse un poco mejor,
afianzando su autoestima al tomar las riendas (y conciencia) del camino de las
imágenes.
Como docentes ha sido gratamente positivo contemplar la honestidad e implicación con la que han volcado sus sensaciones, sus reflexiones, sus experiencias, sus luchas internas, traumas y aprendizajes.
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Los diferentes catálogos presentados evidencian que a cada uno de ellos la
imagen les condiciona de una forma diferente, sin embargo, hay patrones que
se repiten. Imágenes que por el impacto de lo que muestran, por ejemplo un
atentado, se exponen como detonantes de rechazo al terrorismo (Figura 5) .
Otras, muestran noticias como el caso de la manada (Figura 9), que derivan en
la sororidad y finalmente en una incorporación y participación activa a movimientos más globales, como es el feminismo (Figura 7). Hay imágenes que les
han inspirado a tomar decisiones, a cambiar el rumbo, a aceptarse a sí mismos,
a decir no. Otras, recuerdan porque son quienes son hoy, y no sólo han ayudado
a construir su identidad en el pasado sino que la refuerzan a día de hoy.
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Resumo: Este trabalho descreve a experiência

Abstract: This paper describes the experience

de cumprimento de estágio curricular supervisionado por estudantes de Licenciatura em
Artes Visuais realizado em uma turma composta por cinco alunos com altas habilidades.
Este perfil demandou uma maior atenção
para planejamento das atividades, distribuídas em seis encontros de quatro horas cada,
abordando a transição da Arte moderna para
a Arte contemporânea. Diante da capacidade
de facilidade e rapidez do aprendizado, foram
propostas discussões e práticas que instigassem suas criatividades e habilidades na solução de problemas.
Palavras chave: estágio supervisionado / altas habilidades / Arte contemporânea.

of accomplishment of curricular internship supervised by students of Bachelor in Visual Arts
realized in a class composed by five students
with high abilities. This profile demanded a
greater attention to the planning of the activities, distributed in six meetings of four hours
each, addressing the transition from modern
Art to contemporary Art. Faced with the capacity for ease and speed of learning, discussions and practices were promoted that instigated their creativity and problem solving skills.
Keywords: supervised internship / high skills /
contemporary Art.

1. Perfil de estudantes com altas habilidades

Para Gardner (1995) as altas habilidades estão relacionadas à manifestação
das inteligências de um indivíduo junto à capacidade de resolver problemas e
de elaborar produtos com facilidade e criatividade. O teórico das inteligências
múltiplas as organiza em oito categorias: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestésica, interpessoal, que é a capacidade de compreender
outras pessoas; intrapessoal, que é a capacidade de compreender a si mesmo; e
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Este é um relato de uma experiência didática vivenciada por três estudantes do
último ano de Licenciatura em Artes Visuais durante o cumprimento da regência
de estágio curricular supervisionado, que aconteceu em uma turma de estudantes com diagnóstico de altas habilidades, atendidos pelo Laboratório de Recursos
da Colégio Estadual Professor Loureiro Fernandes, em Curitiba — Brasil.
No contato inicial com os alunos, notou-se um desejo de transformar suas
subjetividades em produção plástica. Este fato também influenciou na escolha
do tema proposto, já que a Arte contemporânea pode abordar questões bastante pessoais e este seria um meio por onde os alunos poderiam explorar temas
subjetivos. Além disso, a professora regente do Laboratório de Recursos descreveu que a questão do perfeccionismo era uma característica marcante nesse
grupo de alunos diagnosticados com altas habilidades.
Introdução à Arte contemporânea foi um curso realizado em seis encontros
com duração de quatro horas cada, composto por aulas expositivas e práticas,
com o objetivo de apresentar aos alunos os principais movimentos, as técnicas
utilizadas e as principais linguagens da Arte contemporânea. Considerou-se
que este é um conteúdo pouco trabalhado no ensino formal, por isso acreditou-se no potencial que o tema tinha de instigar a curiosidade dos estudantes a conhecerem mais sobre a Arte produzida atualmente.
O objetivo desta proposta pedagógica foi apresentar aos alunos diferentes
artistas, linguagens, técnicas e procedimentos próprios da Arte contemporânea, bem como proporcionar uma experiência prática a partir dos conceitos
abordados pelos artistas contemporâneos discutidos durante as aulas. Para
tanto, foi importante contextualizar os momentos históricos que culminaram
na Arte contemporânea, abordar as diferentes linguagens e procedimentos
utilizados nas expressões, proporcionar um contato prático com estas linguagens e procedimentos, aproximá-los do espaço museológico e das exposições
de Arte e proporcionar uma possível compreensão estético/crítica da produção contemporânea.
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Figura 1 ∙ Anéis de Renzulli. Fonte:
https://supereficientemental.com/2015/04/25/
diagnosticos-aneis-de-renzulli/

naturalista. Para o autor (1995), o indivíduo pode ser promissor em uma dessas
inteligências e não apresentar um desempenho tão bom em outra.
Este autor afirma que todos os indivíduos possuem todas as inteligências em algum
grau, mas certos indivíduos são considerados promissores em uma inteligência e outros
indivíduos não. Superdotados, então, são pessoas bem-dotadas com as capacidades e
habilidades essenciais daquela inteligência (Ministério da Educação, 2007).

As altas habilidades também podem ser compreendidas graficamente pelos
anéis de Renzulli (Figura 1).
A Figura apresenta três anéis com diferentes concepções. A habilidade acima da média evidencia alguma habilidade específica que se destaca em relação
a outras. A motivação se refere a uma pré-disposição, dedicação ou canalização de energia para o desempenho de alguma tarefa em particular ou a favor
de alguma área específica. Já a criatividade envolve aspectos como fluência,
flexibilidade, originalidade de pensamento, curiosidade, sensibilidade e abertura para novas experiências. Ela não é necessariamente relacionada à área artística, mas a qualquer área de interesse do sujeito. As altas habilidades são o
resultado da interação desses três fatores de comportamento em algum grau,
resultando em um elevado nível de produtividade. É importante buscar um
equilíbrio entre esses fatores, procurando aprofundar as habilidades já evidentes e desenvolver outros comportamentos necessários para o sucesso na área de
aptidão (Ministério da Educação, 2007).

ela não tem um conteúdo preciso, que possa ser definido como um conjunto do qual
se poderá fazer um índice. Não é também uma etiqueta estética, um nome de escola.
Tudo o que subsistia de sagrado e de unicidade na experiência estética também
desapareceu. Sua mais justa definição se atém a quase exclusivamente à noção
de tempo: contemporâneo é hoje, mas um hoje dividido pelo artista e pelo
espectador, o observador ou o amante da Arte (Bini, 2018:70).

Bini (2018:61) argumenta que na Arte contemporânea não há mais a busca
pela beleza da forma, mas sim de uma nova sensibilidade, que inclusive possa
se afastar dos ideais estéticos da beleza, provocando no observador a reflexão
sobre si, sobre seu papel no mundo. Para o referido autor (2018: 61), “a Arte
contemporânea está voltada principalmente para as questões existenciais, para
o fazer pensar.”
Bini (2018:63) descreve que, para o filósofo Danto, o marco inicial da Arte
contemporânea foi a exposição de Andy Warhol em 1964, na Galeria Stable de
Nova York, quando foram expostas as “Caixas de sabão Brillo”. A partir da quebra de uma unidade do meio artístico, não era mais possível definir Arte como
acontecia nas teorias estéticas tradicionais. Para o autor (2018: 64), a palavra
Arte talvez não dê mais conta do que se pretende com Arte. O conceito de Arte
hoje é um conceito aberto e, assim, “Arte é aquilo que é exposto como Arte”, isto
é, aquilo que a instituição Arte denomina como Arte (Bini, 2018:66).
Para a professora e filósofa francesa Anne Cauquelin (2005 apud Bini,
2018:66), a ruptura do sistema linear está em Marcel Duchamp, quando promoveu a distinção entre a esfera da Arte e a esfera da estética, considerando que
estas não estavam mais em conflito e que os ready mades marcaram o a “‘desestetização’ da obra de Arte e, como consequência, a estetização do cotidiano”.
Ao “desestetizar” o mundo da Arte, Duchamp afirma o privilégio do sujeito
com relação à estética, a estetização do cotidiano, isto é, toda a vida humana,
todos os objetos são passíveis de uma apreciação estética (Bini, 2018:66).
Bini (2018: 70) descreve, ainda, que a Arte passa a ser volátil e móvel, desvinculada de um contexto, “e não tem a garantia assegurada nem privilegiada
no meio das mais variadas reflexões do mundo contemporâneo”. Neste sentido, o autor considera que a Arte contemporânea vem sofrendo ataques devido
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A Arte Contemporânea é um assunto complexo até mesmo para renomados autores da teoria da Arte, mas de bastante relevância para a compreensão do contexto artístico do período em que vivemos. Para Fernando Bini é difícil definir a
Arte contemporânea em uma palavra:
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ao seu distanciamento daquilo que “agrada” ao público, exigindo dele um esforço reflexivo.
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A Arte, em sua inteira existência, viveu num limiar de comunicação. Fala do que
somos capazes de entender [...] mas obriga à reflexão, ao abandono da “preguiça
mental”, para o exercício do pensar, do pensar sobre si mesmo e sobre o mundo. A Arte
sempre teve este intuito pedagógico (Bini, 2018:75).

Bini (2018:76) compreende que a Arte contemporânea não se preocupa com
a beleza do objeto, nem exclusivamente com a sua forma, mas com os significados que os objetos e os materiais podem produzir no observador, portanto não
permite uma contemplação rápida e inconsciente. Ela pretende se opor à velocidade do mundo atual e provocar instantes de fruição intelectual, não mais
os pequenos prazeres dos grupos sociais afortunados, mas uma Arte possível a
todos, que traga consigo os problemas que afligem o homem contemporâneo.
Para Constança Lucas (2015:23), contemporâneo não é algo apenas temporal, é também captar e experimentar possibilidades a partir dos novos meios e
suportes de criação. Na Arte contemporânea, performances e instalações são
manifestações bastante expressivas.
Em síntese, a performance é uma manifestação artística que acontece diante de um público, como os trabalhos de rua, mas também pode se apresentar
em forma de registro, como nos vídeos. Já as instalações — anteriormente denominados ambientes — são manifestações artísticas em que o artista utiliza a
arquitetura sem se confundir com ela. Teixeira da Costa (2004: 63) descreve
que as instalações podem incluir outras manifestações artísticas como performances, objetos, vídeos, entre outros meios, estabelecendo uma relação ou
uma interação com o ambiente.
O termo instalação passa a ser utilizado nos anos 1990 e tomam o espaço
ativo a partir das tensões e relações estruturadas com as peças que a compõem.
Neste sentido, uma instalação é compreendida justamente pela transformação
que se opera num espaço que, “mais que abrigá-la, também a constitui” (Costa,
2004:65).
Lucas (2015:23) destaca que na Arte contemporânea há uma intensificação
de outros meios, procedimentos e suportes artísticos, para além dos materiais
já utilizados.
A transversalidade na Arte contemporânea tem sido ampliada com o surgimento
das novas tecnologias, com uma maior ocupação de espaços públicos, entre outros,
indicando um diálogo mais amplo entre os diferentes meios de criação. A Arte de

3. Relato de experiência

Inicialmente, foi realizada uma visita até o Colégio Estadual Professor Loureiro
Fernandes (Curitiba — Brasil), a fim de conhecer o ambiente, o Laboratório de
Recursos, a professora regente e o perfil dos estudantes com altas habilidades,
com idades entre 10 e 13 anos. Nesta ocasião, a professora regente descreveu algumas características da turma e destacou a questão do perfeccionismo. Ela relatou que em alguns momentos os estudantes não conseguem concluir e entregar seus trabalhos escolares, por acreditarem nunca estarem bons o suficiente.
Diante desta particularidade, optamos por trabalhar com o tema Arte contemporânea, possibilitando que os estudantes compreendessem a transição das ideias
e conceitos da Arte tradicional para a Arte dos tempos atuais. Acreditamos que
por meio da Arte contemporânea, que muitas vezes propõe métodos e resultados distintos do perfeccionismo, poderia ser possível quebrar um pouco essa
faceta perfeccionista dos alunos, deixando-os mais livres em sua produção.
Em um primeiro momento, foi realizado um diagnóstico sobre o que os estudantes sabiam sobre o tema. Na sequência, foram apresentados catálogos e
discutidos alguns artistas da Arte moderna, suas obras e conceitos, até a Arte
contemporânea, abrangendo pinturas, esculturas, os ready mades, instalações,
performances, videoarte, composições figurativas e abstratas.
Durante as aulas os estudantes demonstraram interesse, participaram dos
diálogos e se envolveram com as diversas atividades propostas, que solicitavam
que os estudantes fossem mais espontâneos e não se prendessem à reprodução
de formas perfeitas. Após contextualizar a diferença entre as imagens figurativas e abstratas, bem como exemplificar alguns processos de abstração da Arte
moderna, como o trabalho de Piet Mondrian, a primeira atividade proposta aos
estudantes foi a abstração da imagem de uma vaca, com referência ao processo
de abstração realizado por Theo Van Doesburg, em 1917 (Figura 2).
Na Figura 3 está o resultado deste processo de abstração, realizado pelo estudante Nicolas.
O aluno Cauã apresentou muita dificuldade em desempenhar a atividade de abstrair a imagem da vaca sem persistir na representação das formas e
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rua, através do grafite e do lambe-lambe, tem presença marcante nos ambientes
urbanos e tem sido bem acolhida, aproximando a linguagem artística da população
em geral. Algumas outras linguagens foram recriadas e alargaram o seu espectro de
ação, como é o caso da fotografia. A imagem fotográfica digital ficou muito mais
acessível. Hoje, pelas características técnicas de portabilidade, o celular e a máquina
digital são equipamentos de captação e construção de imagens, assim como lápis. O
artista incluiu a máquina digital como mais um instrumento de criação artística, em
separado ou em simultâneo, com outras linguagens (Lucas, 2015:24).
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Figura 2 ∙ Processo de abstração — “Vaca”, de Theo
Van Doesburg, 1917. Fonte: http://passapalavra.
info/2014/06/92473/
Figura 3 ∙ Processo de abstração da imagem da vaca, do
estudante Nicolas, 2018. Fonte: própria.
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características principais do animal. Ele era extremamente detalhista e buscava um resultado perfeito, se aproximando muito da imagem da vaca que foi disponibilizada como referência na proposta.
No segundo encontro, foram apresentados alguns exemplos de ready mades
de Man Ray e Marcel Duchamp (Figura 4). Para o filósofo Danto (2008), com o
uso de materiais não-convencionais e proposições artísticas consideradas abjetas e repulsivas, Duchamp “demonstrou que é inteiramente possível algo ser
Arte sem ter qualquer relação com o gosto, bom ou ruim” (Danto, 2008:21).
Ao demonstrar aos estudantes que Duchamp questionou os padrões de produções artísticas sugerindo novas experiências estéticas, propusemos que os
estudantes pensassem, a partir da apropriação dos seus objetos, em uma produção artística como os ready mades.
A Figura 5 é o registro do ready made pensado pela única estudante menina
desta turma. Betina era a única que carregava uma escova de cabelo na mochila. A composição da escova junto com o anel reforça a feminilidade dos objetos,
e no debate crítico sobre os trabalhos realizados, ela argumentou sobre a necessidade de a mulher ter que se preocupar com a beleza da sua aparência em uma
convivência em sociedade.
Na terceira aula, foram apresentados alguns exemplos de trabalhos artísticos de performance, videarte e fotografia. A performance Cegos (Figura 6) foi
concebida pelo grupo Desvio Coletivo, do Laboratório de Práticas Performativas da USP (Universidade de São Paulo) e foi realizada em diversas cidades do
Brasil e do mundo.
Com corpos cobertos de argila e olhos vendados, homens e mulheres saem
às ruas para “criticar a condição massacrante característica do trabalho corporativo iconizado nos trajes sociais que homens e mulheres das grandes metrópoles utilizam como armadura cotidiana” (Desvio coletivo, 2018).
Partindo da ideia de produção artística a partir do uso do corpo, das coisas
do mundo e do registro de imagens, foi proposto que os estudantes explorassem o espaço da escola e produzissem gifs animados, agrupando vários registros fotográficos em um arquivo de video, relacionando à ideia de imagem em
movimento, premissa do cinema. A Figura 6 é resultado do trabalho de Nicolas.
No quarto encontro, a turma apreciou registros de instalações e foram debatidas algumas formas de manifestações artísticas com ocupação do espaço,
como por exemplo a intervenção no Museu de Arte Contemporânea do Paraná
(MAC/PR — Curitiba), de Tom Lisboa, realizada em 2017 (Figura 8).
Desde sua concepção, M(USE)U tem se mostrado um trabalho com múltiplas possibilidades de leitura. A primeira de todas partiu de uma intuição
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Figura 4 ∙ “Roda de bicicleta”, de Marcel Duchamp,
1913. Fonte: própria — Centre Pompidou, Paris, 2019.
Figura 5 ∙ Ready made da estudante Betina,
2018. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Performance Cegos na Virada Cultural
de São Paulo, 2015. Fonte:
https://www.desviocoletivo.com.br/cegos
Figura 7 ∙ Imagem do gif animado feito pelo aluno
Nicolas, 2018. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ M(USE)U, de Tom Lisboa, no Museu
de Arte Contemporânea (MAC/PR Curitiba), 2017. Fonte:
https://www.sintomnizado.com.br/usemuseu.htm
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minha: que boa parte da população desconhecia a real função daquele imponente prédio [...], sede do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC/
PR). Fiz uma pesquisa e constatei que aproximadamente 85% dos transeuntes
desconheciam que ali era um museu. Pensei: vou escrever MUSEU bem grande
na fachada para revelar isso para a população. Quase na mesma hora fiz a descoberta da palavra USE no meio de MUSEU. O que era uma legenda se transformou, de uma hora para outra, em um apelo. USE o MUSEU. (Lisboa, 2017)
Em um debate durante a aula, a ideia de instalação foi discutida e, em seguida, foi realizado um brainstorming para chegar a um tema comum de interesse de
todos os estudantes. Educação foi o tema escolhido, e a partir dele os alunos criaram Artes Visuais com críticas ao sistema de educação no Brasil. Foram reproduzidas várias cópias desses trabalhos para serem colocadas nas paredes da escola,
como lambe-lambe (Figura 9), com autorização da professora regente e do diretor.
No quinto encontro foi realizada uma visita mediada ao Museu Oscar Niemeyer, numa proposta de aproximação dessas crianças com o espaço expositivo de Arte contemporânea (Figura 10).
Por fim, no último encontro, ocorreu uma discussão sobre a apreciação das
exposições do Museu Oscar Niemeyer. Os alunos puderam destacar obras que
mais chamaram atenção e, a partir dessas referências, desenvolveram suas
criações aproximando-as daquilo que apreenderam durante a visita mediada.
Da abstração das formas figurativas à produção abstrata, passando pela videoarte, apropriação de materiais e dos espaços e do contato com as obras na
visita ao museu, acredita-se que esta experiência proporcionou aos estudantes
uma maior compreensão das obras, das possíveis técnicas e do exercício de
fruição e, principalmente, da reflexão propostos pela Arte contemporânea.
Conclusão

Entre algumas características de pessoas com altas habilidades estão as habilidades artísticas, originalidade e a criatividade, a forma incomum na solução de
problemas propostos, a facilidade e rapidez no aprendizado. Com o contato com
a Arte contemporânea e seus métodos muitas vezes distintos da busca do perfeccionismo, acredita-se que foi possível desconstruir, em alguma medida, essa meta
perfeccionista por parte dos alunos, deixando-os mais livres em sua produção.
O contato com a Arte contemporânea apresentou aos estudantes artistas e
produções que vão além daquelas tradicionais, usualmente trabalhadas nas escolas. Durante as discussões, eles puderam experimentar materiais e práticas
que os fizessem compreender mais e melhor sobre as possibilidades atuais das
produções artísticas.
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Figura 9 ∙ Lambe-lambe produzidos pelos estudantes,
2018. Fonte: própria
https://www.desviocoletivo.com.br/cegos
Figura 10 ∙ Visita mediada ao Museu Oscar Niemeyer,
2018. Fonte: própria
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De maneira geral, a realização do estágio foi bastante proveitosa. O número
reduzido de estudantes em sala de aula, aliado ao perfil de altas habilidades,
tornou os debates mais densos. A produção artística contemporânea promove
uma reflexão e um pensamento crítico e, considerando a faixa etária dos estudantes, destaca-se seu interesse e envolvimento tanto nas discussões quanto
nas produções propostas durante o curso.
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Resumo: A pesquisa identificou subsídios para

Abstract: The research identified grants for lead-

a liderança de um curso de arte para a escola
básica por meio da criação de oportunidades
para que os alunos passem por experiências
estéticas em aula. Os subsídios foram identificados a partir do olhar de alunos de uma escola em São Paulo, Brasil. À luz de grandes teóricos, foram analisadas as contribuições dos
sujeitos de pesquisa por meio de Grupo Focal
e questionário semiestruturado, em abordagem qualitativa. Este trabalho encontrou características desejáveis para que as aulas de
arte possibilitem que a experiência estética
seja um caminho educativo de sucesso.
Palavras chave: Arte-educação / Currículo /
Experiência Estética / Vocação Humana.

ing an art course for elementary, middle and high
school through the creation of opportunities for
students to undergo through aesthetic experiences
in class. The subsidies were identified from the look
of students from a school in São Paulo, Brazil. In
the light of great theorists, the contributions of the
students were analyzed through a Focal Group
and a semi-structured questionnaire, in qualitative approach. This work has found desirable
characteristics so that art classes allow aesthetic
experience to be a successful educational path.
Keywords: Art-education / Curriculum / Aesthetic Experience / Human Vocation.
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Introdução

A partir da organização das insatisfações percebidas ao longo de meu percurso
docente, busquei fundamentação teórica para encontrar um caminho em direção a possíveis respostas para as questões: Como produzir experiências estéticas na aula de arte? A experiência estética oportunizada pelas aulas de arte
pode semear entusiasmo pela descoberta do conhecimento? O objetivo, portanto, foi buscar caminhos para a promoção da vocação pedagógica de nossos
estudantes, dentro da rica área do conhecimento que é a arte.
1. A experiência estética e a vocação humana para o ser mais

Para a fenomenologia, a experiência estética é uma experiência de profunda
percepção que nos subtrai por alguns instantes de nossas rotinas e nos devolve à consciência de que somos seres humanos, expressando beleza. Mas belo,
não é necessariamente aquilo que é “bonito”. De acordo com o fenomenólogo
Merleau-Ponty (2006), a beleza não é atributo do objeto de contemplação, coisa observada. Também não reside no sujeito que contempla. A beleza nasce da
relação única entre determinado sujeito que se entrega à contemplação e determinado objeto, oportunizando a experiência estética.
Estética define o ramo da filosofia que estuda a experiência artística, a beleza e o sentimento que esta suscita nos seres humanos. A palavra vem do grego
aesthesis que pode ser traduzida por “faculdade do sentir”, termo que comporta
uma série de fenômenos ligados à dimensão da percepção. Nessa perspectiva,
a experiência estética se configura a partir da percepção sensível envolvida na
criação ou na contemplação de um objeto estético, e no caso do presente estudo, da arte.
A percepção sensível ocorre quando somos estimulados em todos os nossos âmbitos humanos: nossas faculdades sensoriais, intelectuais e emocionais.
Isso é exercitar uma sensibilidade que só os seres humanos têm: a “sensibilidade estética”. E por isso a arte nos devolve à consciência de sermos humanos.
Longe de ser uma experiência passiva, para ocorrer a experiência estética
é necessária a participação direta do sujeito contemplador, seja ele criador ou
observador da obra apenas, pois a percepção estética é uma percepção criativa,
porque é mediada pela imaginação do observador, que o liga ao objeto percebido, produzindo entendimentos imaginativos.
Para Freire (1996), os seres humanos são incompletos, porque precisam uns
dos outros; inconclusos, porque estão em evolução, e inacabados, porque são
imperfeitos, assim como todos os outros seres. O que nos diferencia dos outros animais é a consciência de sermos incompletos, inacabados e inconclusos.

2. Percurso Metodológico

Pesquisa qualitativa com recolha de dados por meio de Grupo Focal e Questionário semiestruturado. Por meio da análise interpretativa e reflexiva das
práticas curriculares da disciplina de arte no ensino básico, o presente estudo
adentrou uma escola particular de ensino fundamental e médio criando uma
parceria com seus atores, alunos do curso fundamental II, ensino médio e ex-alunos, na construção de significados e conhecimentos em benefício do trabalho pedagógico em arte dentro da escola.
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Esta consciência nos coloca em um permanente movimento de procura que é
próprio de nossa experiência vital. A consciência de sermos inacabados tornou-nos ensináveis, gerou nossa educabilidade, no percurso de nosso movimento
de busca, de nossa vocação para ser mais. Esta consciência tornou-nos os únicos “seres pedagógicos” do Universo.
Partindo do pressuposto de que o ser humano possui uma “vocação ontológica para o ser mais”, expressão de sua natureza, pode-se inferir que é tomando partido dessa vocação ontológica que a escolarização pode trabalhar para
ir contra a apatia e a passividade dos educandos, investindo em situações que
estimulem a alegria que faz parte do processo de busca, estimulando a vontade
de ser mais e ir além.
Freire (1996) acrescenta que no decorrer de sua formação, se conduzida
adequadamente de forma a impulsionar o movimento de busca, o educando
assume-se como sujeito promotor do próprio saber convencido de que ensinar
e aprender não se relaciona com a transferência de informações, mas com a
criação de possibilidades para a produção e construção de seu conhecimento.
Eisner (2004) afirma que uma valiosa lição que as artes podem ensinar à educação é que as satisfações intrínsecas são muito importantes. No ensino atual se
observa cada vez mais a tendência a instrumentalizar as atividades educativas e
destacar a importância das recompensas extrínsecas. À medida que o rendimento nos estudos se define por pontuações obtidas nas provas, à medida que se empregam mais e mais objetivos artificiais para motivar os alunos, a necessidade de
atividades e situações que gerem motivações intrínsecas para o real envolvimento
do estudante é cada vez maior. O cultivo de condições que fomentem a satisfação
intrínseca por meio da experiência estética é uma maneira de semear o entusiasmo, isto é, semear no aluno a vontade de continuar por aquele caminho aprendido, de “ser mais” e ir além, mesmo quando nós professores, nos ausentamos.
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3. Apresentação e análise dos resultados

Os depoimentos colhidos durante a reunião de grupo focal e nos relatos escritos
por ex-alunos foram analisados à luz de densa trama teórica, que nos mostra
alguns caminhos rumo às respostas procuradas. A aula de arte pode semear o
entusiasmo pela descoberta do conhecimento impulsionando a vocação humana para o “ser mais” quando:
3.1 Oportuniza experiências estéticas

Como já mencionado, a experiência estética acontece quando somos estimulados em todos os nossos âmbitos humanos — sensorial, intelectual e emocionalmente. A criação artística é uma maneira certeira de se alcançar uma experiência estética pela complexidade de seus procedimentos intelectuais, emocionais
e sensoriais. Intrator (2003) corrobora este pensamento ao afirmar que, de
modo geral, “nossas escolas não desenvolvem nossas capacidades perceptivas.
Nós damos mais atenção a aprender e processar o que os outros disseram em
vez de desenvolver a capacidade de prestar atenção àquilo que observamos e
experimentamos” (Intrator, 2003:35). O autor ressalta a importância de criarmos, em sala de aula, “encontros com as propriedades estéticas de um objeto
[que] podem influenciar nossa compreensão e experiência de mundo”.
A aula de arte que favorece experiências estéticas instiga a imaginação, favorecendo o pensamento divergente. Quando algum estímulo faz nossos pensamentos divergirem para inúmeras respostas possíveis, estamos estimulando
o pensamento divergente, imaginativo. Já quando este estímulo faz nossos pensamentos convergirem para uma única resposta, estamos recorrendo à memória
e não à imaginação: é o pensamento convergente. (Aranha, 1986) A arte instiga a
imaginação pois permite que deixemos nossa mente perambular em busca de
modos de compreensão e soluções diversas para as criações, pois há diversos
caminhos a seguir, diferente da forma como as ciências exatas, por exemplo,
são vistas pelos olhos dos estudantes. Não há uma só forma de se resolver a
criação. Na maioria das áreas de conhecimento acadêmico/escolar, a realidade
se impõe como primeiro valor. O factual, a exatidão, a linearidade, a previsibilidade e o pensamento convergente são mais valorizados. Dedica-se pouco
tempo e atenção à imaginação, apesar de a inventividade nos outros campos
depender da imaginação, do pensamento divergente. Desenvolver a imaginação é uma forma de auxiliar os estudantes a especular sobre como agir na ausência de regras, na ausência de um “gabarito” que os confirme se a resposta a
que chegaram ou a que devem chegar está correta. Não há uma resposta a que
devem chegar. É, por isso, uma forma se exercitar a autoconfiança. Além disso,
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a aula de arte que prioriza experiências estéticas prepara o aparato sensorial,
intelectual e emocional de nossos estudantes para que consigam perceber o
mundo a partir de uma perspectiva estética, isto é, além de suas funções pragmáticas, para que possam percebê-lo com a fecundidade da imaginação.

3.3 Permite a flexibilidade de propósito

A criação artística, diferente de outras atividades que demandam processos de
pensamento convergentes, valoriza a surpresa, a ousadia, a assunção de riscos,
a tomada de decisões na ausência de regras rígidas e a consideração de consequências, pois o propósito inicial é flexível e o artista tem a oportunidade de
mudar o curso de sua criação.
3.4 Oportuniza a expressão da individualidade

Pois diferente da maioria dos conteúdos escolares, a arte aceita conteúdos pessoais como matéria-prima da criação, favorecendo o autoconhecimento. Em
uma época em que a sociedade tem eficientes e persuasivos mecanismos de padronização do pensamento para que o sistema de produção capitalista se mantenha aquecido, é especialmente importante valorizar os talentos individuais e as
formas de pensamento distintas. Nenhum outro componente curricular oferece
tantas oportunidades de expressão do ponto de vista particular de cada um dos
estudantes como a arte. Permitir que este ponto de vista surja e seja valorizado é
uma questão central quando se aspira que o aluno tenha autoconfiança suficiente
para sentir-se autônomo. Pelos mesmos motivos, estudar e criar arte favorece a
aceitação das diferenças pessoais, o sentimento de pertencimento e comunidade, estimula a socialização pelo intercâmbio de ideias, favorecendo o pensamento interdisciplinar.
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3.2 Oportuniza a criação com liberdade de formas de representação

Contribuindo para a “multialfabetização” do estudante: a arte é um produto da
liberdade da mente criativa. Ter a liberdade de escolher quais as formas mais
adequadas para expressar aquilo que se tem em mente é um dos diferenciais da
aula de arte promotora da autonomia. Para Eisner (2004), tão importante quanto
desenvolver as capacidades imaginativas é desenvolver as habilidades de encontrar formas de representação eficientes para comunicar o que pensamos. “Transformar o privado em algo público é um processo fundamental tanto na arte como
na ciência. Ajudar os jovens a aprender a efetuar esta transformação é um dos
objetivos mais importantes da educação” (Eisner, 2004:20). Quanto mais formas
de representação o estudante dominar, mais facilidade ele terá em se comunicar
e maior entendimento ele terá sobre o mundo que se comunica com ele.
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3.5 Forma para a compreensão e participação no panorama
sociocultural contemporâneo

Para Efland, Freedman e Stuhr (2003), a finalidade da educação em arte é a
construção da realidade. Para eles, “os artistas constroem representações do
mundo real ou de mundos imaginários que incitam os seres humanos a criar
uma realidade distinta para si mesmos” (Efland, Freedman, Stuhr, 2003:124).
As artes, portanto, estão cheias de representações da realidade social dos artistas. Elas constituem uma parte importante do discurso de nossa sociedade
e conhecer esta linguagem é essencial para participar deste discurso. Uma boa
educação em arte, além de desenvolver a percepção das dinâmicas internas
dos estudantes, sua imaginação, capacidade de representação, contemplação
de seus conteúdos etc, deve promover a percepção das dinâmicas da sociedade em que os estudantes estão inseridos, ampliando suas visões de mundo.
Dar-se conta de certas dinâmicas culturais, ampliar os horizontes, levantar os
olhos para enxergar aquilo e aqueles que vivem e pensam de maneira diversa
foi mencionado por diversos participantes da pesquisa como uma das contribuições mais significativas da aula de arte. Além disso, um bom curso de arte
forma fruidores de arte. Participar do cenário cultural com o respaldo de educadores especializados torna esta participação muito mais significativa porque
não se aprende apenas sobre o conteúdo apresentado, mas sobre como fazer
uma visita de qualidade a um museu, sobre como ser parte da plateia em um
teatro, sobre aproveitar o melhor de cada um destes programas para sair deles
enriquecido. Eisner (2004) lembra-nos do valor de tomar gosto pelas coisas que
aprendemos. “O tipo de aprendizagem mais importante, em qualquer área do
conhecimento, é aquele que gera o desejo de continuar aprendendo nesse campo sem nenhuma obrigação de fazê-lo.” (Eisner, 2004)
Conclusão

Esta pesquisa tem a pretensão de ser mais uma voz no coro daqueles que têm
consciência da importância do ensino das artes para uma formação mais humana, mais rica, mais significativa, mais completa e não apenas a “perfumaria”
da educação ou um passatempo recreativo, como considerada por muitas escolas. Eisner (2004) diz que o objetivo das artes no currículo não pode ser “que os
alunos façam coisas para grudar na porta da geladeira”, porque se cumprirem
apenas esta função, “ocuparão um lugar marginal em nossas escolas”, mas enquanto os professores aspirarem liderar uma disciplina que sirva apenas “para
fazer coisas para grudar na porta da geladeira, merecem ocupar esse lugar marginal.” (Eisner, 2004:236). Esta pesquisa, portanto, contribui com aqueles que
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recusam este lugar marginal para esta área do conhecimento, por conhecerem
a dimensão de sua importância.
A pesquisa oferece subsídios para que os professores possam fazer da escola um espaço onde acontecem experiências ricas em significado para a vida
presente e futura dos estudantes, experiências prazerosas pelo poder de transformação que têm, pelo saboroso processo de aprendizagem e pelo belo resultado que trazem: a conquista do conhecimento. Subsídios para auxiliar a pensar
em uma escola como um espaço da descoberta socialmente construída de si,
dos outros e do mundo, onde se vivem experiências inspiradoras e estéticas, e
por isso se perde a noção do tempo porque é onde aprendemos que a vida pode
ser cheia de possibilidades, de vitalidade e entusiasmo e sobre a qual podemos
atuar ativamente.
Propõe-se aqui uma valorização da sensibilidade humana e uma proposta
de fomento desta sensibilidade que nos é inerente e, ao mesmo tempo, uma
negação à redução da educação como mera adaptação ao mercado capitalista, como treinamento de habilidades para que quando adultos, os estudantes
possam produzir mais, consumir mais e alimentar um ciclo que nos apequena.
Enfim, concluímos que se passar pela experiência estética é uma forma de experimentar alegria (Eisner, 2004) e lutar pela alegria da escola é lutar por um
mundo melhor (Freire, 1996), o que se propõe aqui é a criação de oportunidade
para que a arte nos faça melhores.
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Resumo: Este artigo visa refletir sobre a

Abstract: This paper aims to reflect on the concep-

concepção e criação de materiais didáticos
realizados como Objetos de Aprendizagem
Poéticos (OAP) e utilizados no Ensino de Arte.
Além de OAP são abordados os conceitos de
“objetos propositores”,“mediação” e “professor-criador” em um percurso que analisa um
projeto pedagógico no qual o aluno é considerado protagonista de uma ação de ensinoaprendizagem, enquanto o professor se manifesta como mediador.
Palavras chave: material didático / objeto
propositor / objeto de aprendizagem poético
/ professor-criador / aluno protagonista.

tion and creation of didactic materials made as
Poetic Learning Objects (PLO) and used in Art
Teaching. Besides PLO, the concepts of “proposing
objects”, “mediation” and “proposer teacher”
are approached, in a way that analyzes a pedagogical project in which the student is considered
protagonist of an action of teaching-learning,
while the teacher is a mediator.professor-criador,
aluno protagonista.
Keywords: didactic material / proposer object /
poetic learning object / proposer teacher / protagonist student.
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Este artigo visa refletir sobre a concepção e criação de materiais didáticos realizados como Objetos de Aprendizagem Poéticos (OAP) e utilizados no Ensino
de Arte, disciplina da Educação Básica, no nível do Ensino Médio. Para tanto, é
abordada a discussão sobre o conceito de OAP, fundamentado por Tatiana Fernández e Belidson Dias. Além disso, são apresentados os conceitos de “objetos
propositores” e “mediação”, referenciados teoricamente em Mirian Celeste Martins. Ainda, neste processo, discutiremos sobre o conceito de “professor-criador”
com base na pesquisa intitulada “Professor-criador de OAP: potencializando encontros no ensino de arte”, pesquisa desenvolvida sob orientação da Prof.ª Dra.ª
Andrea Hofstaetter no Instituto de Artes UFRGS (Porto Alegre, Brasil).
Nesta investigação compartilharemos de uma experiência prática específica, aprofundando a reflexão sobre essa produção. Trata-se do projeto prático-pedagógico, desenvolvido anualmente no Claretiano Colégio de Rio Claro
(São Paulo, Brasil), intitulado “OAP no Ensino de Arte”. Este projeto visa fomentar uma pesquisa no âmbito de materiais didáticos em uma perspectiva
poética. O objetivo principal é produzir OAP, propositores de encontros e situações que pretendem potencializar a produção de conhecimento em História da
Arte, a partir da interação dos sujeitos, transformando o aluno em protagonista
de uma ação de ensino-aprendizagem enquanto o professor atua em uma perspectiva mediadora. Os alunos são estimulados a pesquisar um tema específico da História da Arte e instigados a projetar um objeto, desde seu protótipo,
com a intenção de gerar uma ação lúdica de ensino-aprendizagem envolvendo
o tema pesquisado. O aluno ensina ao passo que aprende com a criação de seus
próprios objetos (Figuras 1 e 2). Aprende na pesquisa do tema, no desenvolvimento do objeto de aprendizagem e no envolvimento com o projeto. Por fim,
no final do ano curricular, ocorre a “Feira de OAP no Ensino de Arte”, atividade
que conclui o Projeto Pedagógico: OAP no Ensino de Arte desenvolvido durante
o ano como componente extracurricular, paralelamente ao plano de ensino da
disciplina de arte.
Pretende-se através dessa reflexão, que considera o trabalho do professor-mediador como coadjuvante, sem desmerecer sua importância no processo,
tratar do aluno como verdadeiro propositor de um ato poético, considerando
a presença da poética no ato criativo de produzir seus materiais didáticos e na
atuação dos sujeitos com os mesmos, propondo uma alternativa para o trabalho de temáticas históricas relativas ao Ensino de Arte no cotidiano escolar. Os
OAP são tão importantes neste processo de ensino-aprendizagem quanto os
sujeitos envolvidos.
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Figura 1 ∙ OAPs sobre temas da história da arte
desenvolvidos por alunos da Educação Básica do
Claretiano Colégio da cidade de Rio Claro, São Paulo,
Brasil. Fonte: arquivo pessoal.
Figura 2 ∙ OAPs sobre temas da história da arte
desenvolvidos por alunos da Educação Básica do
Claretiano Colégio da cidade de Rio Claro, São Paulo,
Brasil. Fonte: arquivo pessoal.

[...]O que é poético neles é o espaço da potência que “marca uma abertura de mundo
em que pensamento e ação devem recomeçar diferentemente” (JAGODZINSKI e
WALLIN, 2013, p. 104). Por esse motivo a poética não pode ser uma representação, nem
criação de significado. Criar significado tem implícita uma intenção (JAGODZINSKI
e WALLIN preferem pensar em uma in-tensão, 2013, p. 123). A poética, à diferença da
práxis, é o que não pode se manifestar, nem ser antecipado ou programado. A poética
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Poéticos refere-se aqui aos artefatos criados em si, ou seja, Objetos de Aprendizagem de Poéticos (OAP). Primeiramente, pois estes são resultado de um processo considerado criação artística. Além disso, os objetos se pretendem propositivos, fundamentais na gênese de experiências de ensino-aprendizagem.
Mirian Celeste Martins utiliza o conceito de objeto propositor referindo-se aos
objetos produzidos pelo educador e utilizados em situações de ensino-aprendizagem. Entretanto, veremos que nesta reflexão, estenderemos a criação e proposição de OAP a partir dos próprios aprendizes. As experiências que ocorrem
no processo de proposição e aprendizagem a partir das relações geradas entre
os sujeitos e os OAP utilizados, não objetivam somente a construção de conhecimento, criam situações em que algo é vivido, experimentado e experienciado.
São as proposições com OAP que instigam o aprendiz a ser um ativo participante e co-criador da experiência de ensino-aprendizagem.
Sendo assim, OAP é um conceito proposto não só a partir da reflexão a respeito da produção destes materiais, mas também a partir da investigação dos
eventos nos quais eles são utilizados, situações de ensino-aprendizagem nas
quais subjetividades surgem das dinâmicas propostas pelo professor ou pelos
próprios aprendizes utilizando e se relacionando com os artefatos em questão.
São nessas experiências estéticas que se abre a oportunidade da criação de “territórios de subjetivação” (Dias & Fernández: 3489). Segundo Belidson Dias &
Tatiana Fernández, a poética está associada a um devir, ou seja, “um processo
de vir a ser e não de algo já feito” [...] é entendida como possibilidade de ocupar
novos territórios de subjetivação, espaços do que pode ser. (Dias & Fernández,
2015: 3488). Ainda segundo os autores, estes artefatos, “são poéticos porque
movimentam eventos (Dias & Fernández, 2015, apud Fontana:14).
Deste modo, o professor propositor de OAP objetiva propor encontros,
quer potencializar o ensino de arte a partir de experiências que pretende serem significativas aos sujeitos participantes das ações, quer produzir além de
conhecimento, transformações, eventos que transcendam o “espaço/tempo da
instituição escolar para além da sala de aula e para além do âmbito estanque
curricular” (Fontana, 2016: 14). Segundo Belidson Dias & Tatiana Fernández,
nestes artefatos:

437

1. Objetos de aprendizagem: poéticos e propositores

438

é por isso uma rachadura inserida no artefato por onde novas formas de ser sejam
possíveis [...](Dias, 2015, p. 3488).
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2. Percurso investigativo: professor-criador de OAP

O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação (Instituto de Artes, UFRGS,
Brasil, 2016), denominado “Professor-criador de OAP: potencializando encontros no ensino de arte” (Fontana, 2016), tem como tema principal a reflexão
sobre a criação e utilização de materiais didáticos pelo professor de ensino de
arte, disciplina da educação básica, de modo que este profissional permaneça
constantemente ligado à pesquisa e à prática poética, tendo em vista a importância do processo artístico para o professor.
O fazer artístico possui suas singularidades possíveis somente de serem acessadas por quem produza ações condizentes a tal processo. A pesquisa citada, trata da necessidade de o educador de arte, durante a docência, permanecer a exercer atividades artísticas, considerando que a criação de OAP proporcionaria ao
professor de artes a aproximação ou reaproximação às especificidades de um ato
criador. Nesse sentido o ato de produzir OAP relaciona-se diretamente ao ato de
criação artística, na qual a inventividade, as relações sensíveis, espaciais e estéticas são percepções peculiares. Além disso, visa pensar os objetos criados como
poéticos e disparadores de encontros significativos dos estudantes com conhecimentos artísticos em situações de aprendizagem. Considerando um contexto tradicional de ensino-aprendizagem, no qual o professor domina os saberes que o
aluno teria necessidade de assimilá-los, os materiais didáticos construídos nesta
proposta, não eram estruturados e pensados com a intenção somente de ensinar.
A intenção é potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Lucas
Fontana, a proposta de utilizar OAP no ensino de arte:
quer fugir do automatismo, deseja propor uma suspensão dos sujeitos, deseja
ser significativo por ocorrer de forma lenta, oportunizando o devido tempo que
cada sujeito requer para que seja possível experimentar e protagonizar a própria
aprendizagem (Fontana, 2016: 7).

O professor-criador de OAP opta por exercer uma docência pautada na criação. Trabalhando com a proposição de OAP o professor-criador parte da necessidade do criar, da satisfação do fazer artístico. Segundo Fontana: “o processo
de ensinar é um processo criativo, um caminho de invenção, que se pode fazer
não só pela satisfação de ensinar, mas também de criar para ensinar” (Fontana,
2016: 15). Ainda, o conceito de professor-criador trata não apenas do produtor

Diversas interações são assimiladas tanto conscientemente quanto inconscientemente
e projetadas no decorrer do processo de criação. O ato criador não é exato. Quando o
artista parte, por exemplo, de uma ideia ou imagem mental, exerce seu ato sob muitos
outros aspectos que não somente o referencial. Inventa, por exemplo, o próprio modo
de fazer para trazer aquele primeiro esboço à realidade. Durante o processo reinventa,
refaz, forma o formar, aproxima e se distancia da primeira ideia e às vezes até mesmo
a esquece. Há uma infinidade de fatores que influenciam no processo de criação de
um trabalho artístico. Sabemos que alguns desses fatores são conscientes e outros não.
Ainda assim, é inegável que todos esses fatores têm sua importância no processo de
elaboração do trabalho, na progressão e síntese de ideias (Fontana, 2016: 16)

Podemos considerar, no caso do professor-criador e propositor de seus próprios OAP, que o fator consciente é a intenção de ensinar, ou seja, criar um material que seja didático para auxiliá-lo no dia-a-dia em sala de aula é sua intenção
primordial. Neste caso, o objeto deve possuir um sentido prático, que possa fazer
seus alunos interagirem e, por consequência, aprender. Entretanto, segundo Fontana, este ato criador do professor, de algum modo, se assemelha ao do artista:
Do mesmo modo que o artista parte de uma ideia, o professor pode partir de uma
“intenção de ensino”. Nessa intenção, embora possa vislumbrar o objeto a ser criado,
ele tem um caminho a percorrer, esse processo é de idas e vindas, objetividades e
subjetividades, certezas e incertezas, ações conscientes e inconscientes, coerências e
incoerências (Fontana, 2016:17).

Marcel Duchamp definiu o ato criador como um conjunto de características e especificidades que hoje também podem ajudar a elucidar o fazer de um
professor-criador de OAP, pois, segundo Duchamp:
No ato criador, o artista passa da intenção à realização, através de uma cadeia de reações totalmente subjetivas. Sua luta pela realização é uma série de
esforços, sofrimentos, satisfações, recusas, decisões que também não podem
e não devem ser totalmente conscientes, pelo menos no plano estético. O resultado deste conflito é uma diferença entre a intenção e a sua realização, uma
diferença de· que o artista não tem consciência (Duchamp, 1965:71-4).
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e propositor de seus OAP, mas na satisfação obtida nas dinâmicas oriundas da
proposição dos objetos criados. Entretanto, abordar a função de um profissional docente cuja satisfação está além de ensinar a partir do uso de materiais
didáticos, mas de criar seus próprios materiais, é considerar fundamental o caminho de criação trilhado. Nesse sentido, o professor-criador é seduzido por
singularidades que só o ato de criador proporciona, e desta forma, insere em
sua docência o fazer artístico. Segundo Lucas Fontana:
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Consideramos processo artístico ou ato criador a produção de um OAP.
Cria-se para ensinar e o ponto de chegada deste processo não garante apenas
a produção de um objeto relacionado ao ensino-aprendizagem, o resultado é
muito mais que um artefato de ensino, é um objeto poético. De alguma forma,
encontra-se depositado neste artefato uma intenção artística, segundo Lucas
Fontana, neste OAP:
...estão satisfações pessoais, experiências criativas, conhecimentos práticos,
lembranças e sensações ligadas às disciplinas práticas do curso de Licenciatura
em Artes, aplicações de técnicas aprendidas em cursos de atelier, enfim, uma série
de questões pessoais que satisfazem este profissional em seu ato criador. Então, ao
produzir um OAP, o professor-criador, em decorrência... do resgate dessas sensações,
pode manter-se ligado a uma atitude similar à de um artista... ao manter uma
manualidade restrita à produção de seus artefatos, um modus operandi, uma
inventividade artística, um modo de “fazer”, inventando o “modo de fazer”... este
professor estará vivenciando pensamentos e reflexões inerentes a um processo de
produção artístico-poético. Por conseguinte, estes momentos reflexivos gerados nesta
prática, podem influenciar seu dia-a-dia, auxiliando-o na elaboração de novos
projetos, criação de novos materiais, na inventividade de novos OAP, nos planos de
aula, em produções em conjunto com os alunos, nas reflexões e discussões em sala de
aula a respeito deste processo tão peculiar que é o ato criador (Fontana, 2016: 18).

3. Projeto Pedagógico: OAP no Ensino de Arte

Este artigo está relacionado à prática docente e o desenvolvimento do “Projeto
Pedagógico: OAP no Ensino de Arte”, desenvolvido desde o ano de 2017 no Claretiano Colégio de Rio Claro (SP-Brasil), projeto que visa fomentar uma pesquisa no
âmbito de materiais didáticos em uma perspectiva poética. O objetivo principal
é produzir OAP, propositores de encontros e situações que potencializam a produção de conhecimento em História da Arte, a partir da interação dos sujeitos,
transformando o aluno em protagonista de uma ação de ensino-aprendizagem.
O projeto foi dividido em três etapas distintas, perfazendo as etapas do cronograma escolar dividido em trimestres, da etapa um à etapa três. Durante a
etapa um, ocorre a apresentação do projeto pelo professor, a formação de equipes e sorteio dos temas relacionados a História da Arte. Nesta fase os alunos
pesquisam o tema sorteado, a pesquisa é realizada em encontros mediados pelo
docente em laboratórios apropriados. No decorrer do projeto, os alunos são instigados a projetar as especificidades e características do tema em um OAP, pesquisando e desenvolvendo esboços de objetos, jogos e dinâmicas. No final da
etapa um, cada grupo apresenta para turma seu objeto de pesquisa, o tema da
história da arte, além disso, a partir de uma elaboração gráfica, um projeto de
OAP é apresentado. A avaliação desta etapa do projeto se baseia no trabalho em

Conclusão

Além da participação e envolvimento dos alunos no desenvolvimento do projeto nas várias etapas conforme metodologia descrita, houve uma resposta muito positiva quanto ao aprendizado dos temas de história da arte, percebido nas
ações propostas pelos alunos. Além disso, criar OAP para utilização em práticas
de sala de aula e desenvolver dinâmicas entre as equipes criadoras dos mesmos, de maneira que os alunos possam ensinar e aprender simultaneamente,
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equipe, na apresentação do tema para turma, na produção do projeto gráfico,
bem como, sua a adequação ao tema sorteado.
Durante a etapa dois, uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema é realizada, revisita-se o projeto gráfico e elabora-se o protótipo do OAP. Nesta etapa
define-se as dinâmicas de utilização dos objetos e suas especificidades como,
por exemplo, aplicabilidade, regras do jogo se for o caso, aparência etc. Avalia-se aqui o processo constante de pesquisa de cada grupo considerando a ideia
apresentada a partir do protótipo físico de OAP.
Durante a etapa três, os alunos finalizam seus OAP. Observa-se que no
processo de mediação, o docente procura fomentar a utilização de materiais
reciclados ou reaproveitamento de materiais para construção dos OAP, trabalhando transversalmente o tema socioambiental. Nesta etapa, pelo menos um
dos encontros em sala de aula é destinado às dinâmicas-teste com os objetos
criados, visando verificar possíveis mudanças no objeto final ou adequações
nas regras dos jogos.
Por fim, ocorre a Feira de OAP no Ensino de Arte, momento no qual toda a
comunidade escolar pode participar das dinâmicas durante o evento no qual é
avaliada a ação de ensino-aprendizagem realizada e o produto final. A Feira de
OAPs realizada na escola com a participação de alunos, corpo docente, diretoria e coordenação pedagógica, demonstra um resultado muito positivo com
relação ao “Projeto Pedagógico: OAP no Ensino de Arte”.
Em geral, a avaliação do projeto foi desenvolvida considerando o trabalho
em equipe, levando em conta o percurso da pesquisa do tema, a adequação do
mesmo para a produção do OAP, o trabalho prático pessoal e coletivo, as dinâmicas utilizando estes objetos junto à comunidade escolar. Sendo assim, o OAP
foi avaliado também como produto de um processo de criação artística, atentando para seu caráter simbólico, poético e estético, desconsiderando questões
de gosto e considerando e valorizando a diversidade, as possibilidades, as dinâmicas geradas, as experiências, o protagonismo dos alunos e a contextualização
das produções com o conhecimento da história da arte.
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Figura 3 ∙ Projeto gráfico de OAP apresentado
por alunos na 1ª etapa do Projeto Pedagógico: OAP no
Ensino de Arte. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Protótipo de OAP. Produção. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Protótipo de OAP. Protótipo. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Dinâmicas-teste com OAP
em sala de aula. Fonte: própria
Figura 7 ∙ Feira OAP no Ensino de Arte.
Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Feira OAP no Ensino de Arte.
Fonte: própria.

propiciou perceber que a utilização dos OAP gera encontros significativos com
o conhecimento artístico, tanto teórico quanto prático.
De outro modo, a utilização de OAP no ensino de arte propicia ao aluno
aprender de forma diferenciada, pois o professor não somente “dá aulas”, mas
cria um percurso de ensino-aprendizagem no qual exerce uma função mediadora, privilegiando o aluno como protagonista da ação. Esta experiência não
se restringe ao aprendizado de um conteúdo, mas fundamentalmente envolve
o aprendiz em uma complexa ação criadora. Nesse sentido, pensar nos alunos
como desenvolvedores e propositores de seus próprios OAP, possibilita refletir
sobre o processo artístico de criação, para Carlos Roberto Mödinger, “o pensamento criativo ou ato de criação, provoca a abertura ao inesperado, à imaginação, ao lúdico, a associações inusitadas” (Mödinger, 2012, apud Porto, 2014:
60-61). Considera-se então que a pesquisa e o desenvolvimento de OAP seja a
conservação de uma prática ligada diretamente a características de uma poética artística, que estimula à criatividade, tão importante não só para disciplina
de arte, mas para o desenvolvimento do aluno como ser humano.
Por fim, projetar, criar e propor OAP no ensino de arte, é criar um jogo, um
jogo inspirador, que não tem só a intenção de ensinar, pois supera este objetivo.
Para Mirian Celeste Martins, “a essência do jogo e também da arte, está na sua
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capacidade de excitar e fascinar intensamente provocando estranhamentos,
deslocando o lugar do ‘já sabido’” (Martins, 2005, apud Fontana, 2016: 23).
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Resumo: Os trabalhos dos alunos na disciplina

Abstract: The students’ works in the History of

de História da Arte Portuguesa (séculos XVIXVIII) ministrada na licenciatura de Estudos
Portugueses da Universidade Mohammed V,
de Rabat, serão objeto de estudo neste artigo.
Analisam-se as respostas às questões colocadas, a partir de pinturas escolhidas, indagando a importância da História da Arte na
formação da cidadania e do conhecimento de
uma cultura e sociedade atual.
Palavras chave: História da Arte Portuguesa /
ensino da História da Arte / pintura / cultura
/ análise de imagem.

Portuguese Art’s discipline (16th-18th centuries)
taught in the degree of Portuguese Studies of the
University Mohammed V, Rabat will be the object
of study in this article. We analyze the answers
to the questions posed, from chosen paintings,
investigating the importance of Art History in
the formation of citizenship and the knowledge
of current culture and society.
Keywords: History of Portuguese Art / the teaching of Art History / painting / culture / image
analysis.

[...] a consciência surge dos encadeamentos interativos associados à vida, e escusado
será dizer que, uma vez associados à vida, a consciência está igualmente relacionada
com o universo físico-químico que forma o substrato dos organismos e onde os nossos
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‘A História é uma força reconstrutora para o presente’ (Barbosa, 2018). No curso
de Língua e Cultura Portuguesa da Université Mohammed V, de Rabat, em Marrocos, existe a disciplina de História da Arte Portuguesa. Na matéria da História
da Arte Portuguesa (séculos XVI e XVIII), foi solicitado aos alunos para analisarem uma obra de pintura portuguesa, desse período. São alunos de letras,
que tiveram ao longo do seu período escolar, pouco tempo de ensino no domínio das artes. Durante o programa ministrado, em História da Arte Portuguesa
(séculos XVI e XVIII), tiveram uma componente de ensino de composição, de
análise de cor e de narrativa da arte portuguesa, entre os séculos XVI e XVIII.
A frase de início de Ana Mae Barbosa encerra a perspetiva de que é na História que temos os fundamentos para combater a desinformação que afeta hoje
as nossas sociedades. A História da Arte, assim como a História, de forma genérica, constituiu uma das disciplinas mais manipuladas, por isso o seu ensino é
também uma forma de defesa dos direitos humanos. Cada sociedade usa a história como convém aos seus interesses (Didi-Huberman, 2013). Neste sentido,
o ensino da arte portuguesa, em outra cultura, é uma forma de conhecimento
de uma cultura e da sua intimidade.
Nos nossos dias vivemos em uma sociedade onde a imagem está presente
em todos os momentos do quotidiano. Nos meios de comunicação social, nas
redes sociais e na internet a imagem ocupa o nosso quotidiano.
No Homo sapiens a mente é um ‘fluxo constante de imagens mentais’ e ‘cada
um de nós tem um ego dentro da mente consciente’ (Damásio, 2011). As imagens
alimentadas pela receção dos sentidos, em cada momento, constroem a nossa
experiência. Determinante é o ego autobiográfico, a nossa memória passada e os
planos que fazemos, ou seja, a previsão. Na consciência de cada Homo sapiens, o
eu, o passado é vivido e o futuro é antecipado, fazendo com que exista um estímulo às memórias amplas, ao raciocínio, à imaginação, à criatividade e à linguagem.
É neste processo que se formam os instrumentos da tecnologia, da cultura, da
religião, da arte, entre outros. A consciência é, ainda, a subjetividade.
Para António Damásio a consciência manifesta-se pela informação sensorial que chega a determinadas áreas do cérebro e que são capazes de integrar
a subjetividade e as imagens mentais experienciadas. Assim, constroem o eu
particular, a certeza interna de que ‘sou dono do organismo vivo que habito’
(Damásio, 2017:208-209). Ainda, segundo António Damásio:
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Figura 1 ∙ Aluno A: São Pedro, Sé de Viseu, Vasco Fernandes
e Gaspar Vaz, 1506, óleo sobre madeira, 213 × 231,3 cm,
Museu Grão Vasco, em Viseu. Fonte: pt.wikipedia para a wiki
Commons por Econt.; 2006-04-06 (original upload date);
Original uploader was Fulviusbsas at pt.wikipedia
Figura 2 ∙ Aluno B: Jesus na casa de Marta e Maria, Paço do
Fontelo, Vasco Fernandes e Gaspar Vaz, cerca de 1535-40,
óleo sobre madeira de castanho, 228 x 235 cm, Museu Grão
Vasco, em Viseu. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_na_casa_
de_Marta_e_Maria_(Museu_Gr%C3%A3o_Vasco)#/media/
File:GraoVasco.jpg
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Figura 3 ∙ Aluno C: Martírio de S. Sebastião, Charola do Convento de Cristo em
Tomar, Gregório Lopes, cerca de 1536 — 1538, óleo sobre madeira de carvalho, 119
x 244,6 cm, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/
Mart%C3%ADrio_de_S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Greg%C3%B3rio_Lopes)#/media/
File:Greg%C3%B3rio_Lopes_-_Mart%C3%ADrio_de_S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o.jpg
Figura 4 ∙ Aluno D: O Menino Jesus Salvador do Mundo, Josefa de Óbidos, 1673, óleo
sobre tela, 95 x 116,5 cm, Igreja Matriz de Cascais. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/O_
Menino_Jesus_Salvador_do_Mundo#/media/File:Josefa_menino-jesus-salvador.jpg
Figura 5 ∙ Aluno E: Pierre Antoine Quillard, Retrato do Duque do Cadaval, 1728, óleo
sobre tela. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_%C3%81lvares_Pereira_de_Melo#/media/
File:D._Jaime_Alvares_Pereira_de_Mello,_Duque_de_Cadaval.png

450
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

organismos existem. Não há uma região ou sistema cerebral específico que satisfaça
todos os requisitos da consciência, os componentes da perspetiva e sentimento da
subjetividade e a integração de experiências. (Damásio, 2017:215-6)

O cérebro humano é o órgão que torna cada ser humano uma ilha, porque
cada cérebro é diferente, assim como, o nosso ADN. A vida em sociedade torna-nos em penínsulas interligadas a culturas. As culturas são a adaptação de um
grupo a um espaço e resultam da perceção de cada indivíduo nas suas sociedades. Nas culturas, a ilha e a península que somos, manifesta-se porque o nosso
cérebro faz sempre diferentes leituras que se refletem no nosso comportamento. A história funciona como uma referência, para cada indivíduo. A história da
arte permite compreender como cada cultura trabalha com as imagens, como
usa as imagens, e o porquê das imagens. ‘A arte fora de um contexto histórico é
arte sem memória’ (Lucie-Smith, 2008:25).
A imagem habita em nós. Somos uma espécie que se afirmou pela elaboração
de imagens, porque corresponde a narrativas. O que hoje designamos de arte
teve expressão na palavra, nos sons, no movimento e na produção visual. Cada
cultura humana criou a sua expressão de imagens, com convenções próprias.
Nos nossos dias, um dos trabalhos do historiador de arte é a descodificação
dos códigos das imagens e do seu impacto nas sociedades (Barbosa, 2008a).
A híper utilização da imagem, na atualidade, unificou muitos dos códigos,
tornando-os universais. A imagem tornou-se presença persistente. Estamos a
viver a ficção imaginada, em 1953, por Ray Douglas Bradbury, em “Fahrenheit
451” (passada para o cinema, em 1966, por François Truffaut, em “Fahrenheit
451” -traduzido em Portugal como “Grau de Destruição”)? Trata-se de uma sociedade onde a imagem oprimia e era forma de manipulação.
As reações individuais e sociais, atualmente, em resposta à manipulação
através da imagem são diversas. Uns procuram manter as suas tradições e códigos de imagens das suas culturas. Outros recusam as imagens. Há sempre uma
outra alternativa: o ensino da descodificação das imagens, em cada momento e
em cada cultura, ou seja, uma educação crítica que leve a ler as imagens que nos
cercam quotidianamente. Por isso a formação artística é um pilar na formação
de cidadania (Barbosa, 2009).
Com as aulas de História da Arte Portuguesa (séculos XVI-XVIII) procura-se enquadrar as imagens no espaço e no tempo da cultura portuguesa e com
os trabalhos pretende-se que os alunos iniciem o processo de aprendizagem de
descodificação de imagens visuais.

2. Os trabalhos apresentados

A proposta era a análise de obras da pintura portuguesa, tendo os alunos um
conjunto de questões para responderem: Introdução; O porquê da sua escolha?
Contexto artístico? Qual a vida do artista e as obras principais? Desenvolvimento; Análise de uma obra; Qual a Narrativa? O que observa na Composição (linhas)? Quais as Cores? Quais os contrastes Claro e Escuro? Que figuras estão
representadas? Que Símbolos se observam? Qual o Significado da obra? Qual

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Na sequência de artigos publicados, em anos anteriores (Gonçalves, 2017; Gonçalves & Pereira, 2018) e neste texto, apresentamos os resultados dos trabalhos
dos alunos, em 2019. O ensino oferecido passou por duas fases. A primeira fase
consistiu em uma aula de análise de imagem, onde foram abordados os princípios básicos da composição, da forma e da cor. Foram apresentados: linhas de
composição, peso visual, perspetiva, luz e sombra, volumes, texturas, cor, contrastes, formas geométricas, orgânicas e amorfas, símbolos, cores primárias e
secundárias e as paletas de cores de artistas. A segunda fase consistiu na narrativa da arte (a questão da imagem na arte do cristianismo, introdução os estilos
artísticos do românico ao neoclassicismo, uma introdução à arte em Portugal,
desde as origens ao século XV, a arte portuguesa na arquitetura, escultura, pintura, talha dourada e azulejo, entre os séculos XVI e XVIII).
O trabalho proposto aos alunos foi a escolha de uma pintura da arte portuguesa inserida no programa da narrativa entre os séculos XVI e XVIII. A escolha
por parte dos alunos está sempre vinculada a um gosto pessoal e a análise das
obras de arte selecionadas vive sempre da dinâmica entre esse gosto, a cultura
onde se insere e o conhecimento dos alunos.
Uma questão prévia que foi colocada aos alunos é sobre a sua formação
artística. Tratando-se de alunos da área de letras, da licenciatura de Estudos
Portugueses, era importante entender se durante o seu percurso escolar, até à
entrada na Universidade, tiveram aulas de artes: em que ano; durante quanto
tempo; se tiveram aulas de história da arte; se havia uma disciplina específica
de artes; quais foram as experiências que recordam dessas aulas; que tipos de
trabalhos realizaram nas aulas.
A maioria dos alunos disse que nunca tiveram aulas de artes. Outros alunos
tiveram no ensino primário. Estes últimos guardam a recordação de “tantas
atividades de pintar, molhar, trabalhar em azulejo e até mesmo desenhar”. Nenhum aluno alguma vez havia tido história da arte. Portanto, este trabalho era
uma novidade para estes estudantes.
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a Função da obra? Conclusão; Qual a Importância da obra? Qual o Impacto da
obra em vocês?
As obras de pintura escolhidas estão colocadas por ordem cronológica e por
questões de privacidade é atribuída uma letra para designar cada aluno: aluno
A, “São Pedro”, da Sé de Viseu, de Vasco Fernandes e Gaspar Vaz, de 1506 (Figura 1); aluno B, “Jesus na casa de Marta e Maria”, do Paço do Fontelo, de Vasco
Fernandes e Gaspar Vaz, de cerca de 1535-40 (Figura 2); aluno C, “Martírio de
S. Sebastião”, da Charola do Convento de Cristo em Tomar, de Gregório Lopes,
de cerca de 1536 (Figura 3); aluno D, “O Menino Jesus Salvador do Mundo”, da
Igreja Matriz de Cascais, de Josefa de Óbidos, 1673 (Figura 4); aluno E, “Retrato
do Duque do Cadaval”, de Pierre Antoine Quillard, de cerca 1728 (Figura 5); aluno F, “Súplica de Inês de Castro”, de Vieira Portuense, de cerca de 1802 (Figura
6); aluno G, “Lisboa protegendo os seus habitantes”, de Domingos Sequeira, de
1812 (Figura 7); aluno H, “A Adoração dos Magos”, de Domingos Sequeira, de
1828 (Figura 8).
É importante realçar que os trabalhos são escritos em português. Para a
maioria dos alunos a língua materna é o amazighe, seguindo-se o árabe. A língua portuguesa surge como quarta língua, depois do francês, após um ano de
aprendizagem da língua, vocabulário e gramática. Normalmente estes alunos
dominam três/quatro línguas, amazighe, árabe (vulgar e clássico) e francês. Alguns dominam ainda o inglês. Uma vez que as aulas são lecionadas em português e os trabalhos têm de ser apresentados em português, há uma dificuldade acrescida. Contaram com o apoio do professor Luís Graça, que leciona na
Université Mohammed V, no curso de cultura portuguesa, com a cooperação do
Instituto Camões.
Sobre o primeiro bloco de questões relacionadas com a introdução pretendia-se saber, na sua essência, as razões da escolha. Pode-se detetar que foram razões objetivas e subjetivas. No primeiro caso, o fascínio pela história de Inês de
Castro, noutro a justificação é um melhor conhecimento da cultura portuguesa,
através de uma pintura. Na maioria dos casos são razões subjetivas como a cor, a
imponência das obras, as histórias por detrás dos quadros. Nas obras escolhidas,
salienta-se que há uma maioria de quadros de temas religiosos, no total são cinco, “São Pedro”, “Jesus na casa de Marta e Maria”, o “Martírio de S. Sebastião”,
“O Menino Jesus Salvador do Mundo” e “A Adoração dos Magos”, face a temas
profanos, “Retrato do Duque do Cadaval”, a “Súplica de Inês de Castro” e “Lisboa protegendo os seus habitantes”. Há gosto pelas histórias sagradas, no sentido
de que são entendidas como um referente da cultura portuguesa.
Todos os alunos fazem investigação sobre os artistas e alguns pesquisam
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Figura 6 ∙ Aluno F: Vieira Portuense, Súplica de Inês de Castro, cerca de 1802, óleo sobre
tela, 196 x 150 cm, coleção privada. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAplica_
de_In%C3%AAs_de_Castro_(Vieira_Portuense)#/media/File:In%C3%AAs_de_Castro%27s_
Supplication.jpg
Figura 7 ∙ Aluno G: Lisboa protegendo os seus habitantes, Domingos Sequeira, 1812, óleo
sobre tela, 225 x 138 cm, Museu da Cidade, Lisboa. Fonte: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/7/70/Domingos_Sequeira_-_Lisboa_protegendo_os_seus_
habitantes%2C_1812.png
Figura 8 ∙ Aluno H: Domingos Sequeira, A Adoração dos Magos, 1828, óleo sobre
tela, 100 x 140 cm, Museu Nacional de Arte Antiga. Fonte: pt.wikipedia.org/wiki/
Adora%C3%A7%C3%A3o_dos_Magos_(Sequeira)#/media/File:A_Adora%C3%A7%C3%A3o_
dos_Magos_(1828)_-_Domingos_Sequeira.png
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profundamente sobre a produção de cada artista, integrando a obra a analisar
no contexto mais vasto do percurso dos artistas. É o caso do trabalho do aluno
G, que analisou “Lisboa protegendo os seus habitantes”, realizando uma análise sobre as produções artísticas de Domingos Sequeira.
No que se refere ao desenvolvimento é a parte do trabalho em que os alunos
mais investiram. A busca das narrativas por detrás de cada pintura é um aspeto
que cativou, tanto nas pinturas de carácter religioso, como profano. Observa-se
que as aulas de introdução à composição foram importantes por levarem os alunos a olhar as pinturas, decompondo o processo de organização das linhas e das
cores. Salientam-se, em particular, os trabalhos dos alunos F e G onde houve um
cuidado acrescido, com a decomposição das pinturas, revelando um forte sentido analítico. A aluna F foi ainda mais detalhada, por apresentar esquemas de
detalhes das linhas de composição e das cores, salientando particularidades. No
entanto, há trabalhos que se destacam pela maior profundidade que revelam.
O trabalho da aluna F, a “Súplica de Inês de Castro”, de Vieira Portuense, foi
o que atingiu melhor os objetivos. Iniciou com os poemas de Luís de Camões em
“Os Lusíadas” (Canto III, estrofe 125), que inspiraram a obra de Vieira Portuense.
Esta aluna realizou uma exploração iconográfica dos locais ligados a esta história de amor, a Fonte das Lágrimas, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra, e os
túmulos de Pedro e de Inês de Castro, em Alcobaça. Fez ainda uma investigação
sobre outras obras de pintura que trataram do tema, nomeadamente a pintura
de Columbano. Quando entrou na obra realizou uma análise da paleta das cores
utilizadas, os efeitos de claro/escuro, as linhas da composição e realçou os diferentes planos. Explorou o dramatismo do episódio citando as passagens de Luís
de Camões escritas em ”Os Lusíadas”. Realizou um estudo comparativo com a
obra de Columbano, concluindo que “a partir dessa comparação uma coisa muito
relevante é que a visão dos artistas é totalmente diferente, mesmo que a fonte da
inspiração seja a mesma”. Esta conclusão vem devido à análise da paleta de cores, da composição das linhas, dos planos e da posição dos personagens.
Nas conclusões, os alunos observaram, genericamente, as obras analisadas
como marcos da arte portuguesa, por se integrarem dentro de estilos artísticos
de cada época. Também viram essas obras como importantes em um discurso narrativo ligado à religião, ou em aspetos históricos. Naturalmente as obras
causaram impacto nos alunos, antes de mais, porque foram um primeiro desafio no universo da análise de imagem. A aluna F escreveu:
O amor é um dos assuntos mais tratados em todas culturas e religiões e, principalmente,
as histórias do amor triste. Na cultura amazighe encontramos uma história muito
parecida à de “Pedro e Inês” que se intitula “Isli e Tislit” (“Noiva e Noivo”). Contam

A análise de cada um dos trabalhos ocuparia muito mais caracteres, que fariam ultrapassar a dimensão deste artigo. Os trabalhos revelaram-se uma primeira aproximação ao mundo da análise de imagens que será importante para
o quotidiano dos alunos, transcendendo a elaboração do trabalho.
Conclusão

Voltando ao início deste texto, à citação de Ana Mae Barbosa “A História é uma
força reconstrutora para o presente” (Barbosa, 2018). Através destes projetos colocamos a História e as Culturas em contato. A imagem verbal e a imagem visual
fazem parte dum mesmo processo de leitura das sociedades. O ensino artístico
necessita de complementaridade no ensino das imagens verbais e visuais. A História da Arte é uma das componentes da educação artística (Barbosa, 2008b). A
arte é a essência do Homo sapiens, expressando a narrativa da espiritualidade de
cada cultura, que é o resultado da consciência. Flávia Bastos seguindo o pensamento de Paulo Freire considera que a arte/educação está ‘comprometida com
a libertação da dominação’ (Bastos, 2008:230). A imagem está, nos nossos dias,
no centro da dominação social. Entender a composição e narrativa das imagens é
um processo de ‘libertação da dominação’, ou seja, da manipulação.
Nas aulas lecionadas no curso de Estudos Portugueses da Universidade
Mohammed V, de Rabat, apresenta-se uma cultura, através da imagem visual,
durante um semestre (cuja duração é de sete dias num total de trinta e uma
horas). No decorrer das aulas procura-se atribuir ferramentas metodológicas
e narrativas, para um conhecimento da arte portuguesa e para a visualização/
inter-relação com as imagens.
Este processo constitui um primeiro passo de descoberta, para este conjunto de alunos. A escolha das imagens para analisar corresponde a critérios de
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que há muito tempo atrás, havia dois amantes cujos seus pais eram inimigos de duas
tribos de Atlas, e depois de muitas tentativas de convencer os parentes sem resultado,
eles morreram e os dois lagos, das duas tribos, tomaram os nomes de Isli “Noivo” e
Tislit “Noiva”, porque disseram que a água dos lagos são as lágrimas dos amantes.
O ponto mais importante da pintura, que mostra a maturidade do pintor, é de ser
quase o primeiro artista que tomou a iniciativa de desabafar os seus sentimentos,
misturados com uma inspiração poética e de transmitir toda uma história através
uma só cena notável, que acontecida naquela altura. Há uma simplicidade pertinente
que pode depois ser reproduzida para fazer parte das decorações das casas e ser
sobretudo um tema português, porque anos depois houve muitas reproduções por
pintores franceses, russos e também portugueses. Essa obra permitiu-me entrar num
mundo novo e muito interessante que é a arte, uma nova ciência que nunca vi e chegar
a dar a minha própria opinião sobre um artista muito conhecido, Vieira Portuense.
(Aluna F, Université Mohammed V, 2019)
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subjetividade de cada aluno. A realização dos trabalhos em uma língua, a portuguesa, que começam a conhecer é também um desafio. A linguagem escrita não
facilita a expressão, mas a realização dos trabalhos contribui para uma reflexão,
que vai para além do trabalho académico e se incorpora ao quotidiano.
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Resumo: Foi lançado a alunos do 3º ano do

Abstract: The challenge of participating in a

1ª Ciclo do EB o desafio de participaram na
iniciativa lançada pela Jurmala Art School –
XVIII International Visual Art Competition
“I live by the sea”, este ano sob o tema da
tempestade marítima. Esta iniciativa foi desenvolvida de forma articulada nas disciplinas
de Expressão Musical e de Expressão Plástica
com o contributo das outras disciplinas curriculares sendo estruturada em torno de cinco
objetivos: “pesquisar; descobrir; relacionar;
inventar; refletir”. Pretende-se apresentar
neste artigo uma experiência de aprendizagem centrada nos fundamentos da educação
pela arte de forma interdisciplinar.
Palavras chave: interdisciplinaridade / educação pela arte / literacias científicas e artísticas.

initiative launched by the Jurmala Art School
- XVIII International Visual Art Competition
“I live by the sea”, under the theme of the “sea
storm”, was launched to students of the 3rd year
of the 1st Cycle of the EB. This initiative was developed in an articulated way in the disciplines
of Musical Expression and Plastic Expression
with the contribution of the other curricular disciplines. It was structured around five objectives:
“research; to discover; list; to invent; reflect”. This
paper reports a learning experience centered on
the fundamentals of education through art in an
interdisciplinary way.
Keywords: interdisciplinarity / education
through art / scientific and artistic literacies.
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Introdução

Este artigo reporta-se a uma experiência pedagógica interdisciplinar desenvolvida om alunos do 3º ano do EB do Colégio Valsassina que integrou e articulou
conteúdos previamente trabalhados na disciplina de Estudo do Meio, sobre os
perigos ambientais decorrentes das alterações climáticas e enquadrados no
projeto anual, cujo tema é O MAR É TUDO. É objetivo deste projeto promover o
conhecimento sobre o papel do MAR na vida dos homens e do planeta de forma
interpretativa e reflexiva. Associando as tempestades marítimas a este tema,
trabalharam-se conteúdos específicos nas disciplinas de Expressão Plástica e
de Expressão Musical. Procurou-se testar um modelo de aprendizagem integrada tendo como base os fundamentos da Educação pela Arte aqui entendida
como uma estratégia de intervenção pedagógica.
O artigo está organizado em duas partes. Na primeira contextualiza-se a
experiência. Descreve-se o referencial teórico, introduzem-se as estratégias
adotadas e explicitam-se terminologias. Na segunda parte, destaca-se o trabalho desenvolvido na Expressão Musical e Plástica. Conclui-se que a integração
destas duas componentes do currículo permitiu trabalhar um tema — a tempestade marítima — presente no imaginário das crianças — céus de cinza, escuridão, chuvas, raios e trovões, ondas gigantes e revoltosas que engolem barcos,
invadem praias e destroem construções — de forma interpretativa e reflexiva
e simultaneamente estimular a curiosidade, a imaginação e as capacidades de
invenção, contribuindo para as literacias científica, musical e a sensibilização
artística dos alunos.
1.Contextos, estratégias e conceitos

Nas orientações e programas curriculares dos ensinos Pré-escolar e do 1º Ciclo
do Ensino Básico estão implícitos os propósitos de articulação de conteúdos,
propondo a exploração de temas que promovam a integração de diferentes saberes. Trata-se portanto, de uma vivência pedagógica interdisciplinar encarada
como uma “prática de ensino que promove o cruzamento dos saberes disciplinares, que suscita o estabelecimento de pontes e articulações entre domínios
aparentemente afastados, a confluência de perspectivas diversificadas para
o estudo de problemas concretos (…)” (Pombo et al., 1994:16).. Neste sentido
assume-se que, ”a interdisciplinaridade não rompe com as disciplinas, apenas
procura abordar os conteúdos curriculares a partir da integração ou da visão
global das diferentes disciplinas, ou seja, é uma estratégia que auxilia o professor na transmissão dos conhecimentos e os alunos na aprendizagem dos conceitos”. (Pacheco, 2001:84).
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Foi neste contexto que se procurou enquadrar a experiência pedagógica desenvolvida com alunos de três turmas do 3º ano do EB do Colégio Valsassina
sobre o tema da tempestade marítima, tendo como base os fundamentos da
Educação pela Arte, trabalhados a partir das expressões musical e plástica.
De acordo com Herbert Read (1943) a Educação pela Arte abrange diversas
formas do saber envolvendo diferentes modelos e estilos de abordagem. Foca-se na individualidade, mas também no coletivo, na cultura, na universalidade
e numa consequente construção do mundo em interação com os outros. É uma
forma de conhecer, compreender e integrar manifestações culturais, de aprender o respeito pela diferença. Assume que a expressão artística é um processo
de comunicação natural e inerente a qualquer pessoa, que utiliza outras linguagens para além das verbais. Read (1943), em a Education through Art aponta
como objetivos: “ (I) A preservação da intensidade natural de todas as formas
de percepção e sensação; (II) A coordenação das várias formas de percepção e
sensação umas com as outras e em relação com o ambiente; (III) A expressão
de sentimento de uma forma comunicável; (IV) A expressão de uma maneira
comunicável de formas de experiência mental que, de outro modo, ficaram parcial ou totalmente inconscientes; (V) A expressão do pensamento de maneira
correcta.” (Read,1982:22)
Essa condição expressivo-criativa encontra-se no próprio corpo e materializa-se a partir da voz, através da música, do traço, através do desenho e da pintura, ou do movimento, através da dança, sendo potenciada pelas experiências e
oportunidades de aprendizagem: aprender a ver, ouvir, sentir, fazer e comunicar. No contexto escolar, e dentro de uma abordagem não vocacional, este encontro com as expressões artísticas tem como centro o aluno e a sua formação
global. Parafraseando Arquimedes Santos (2008) “A Educação pela Arte é distinta da Educação para a Arte: na preposição pela está implícita a arte como um
meio, pelo qual se promove a educação geral; na proposição para está explícita
a arte como um fim, para a qual se requerem métodos educativos adequados.”
Nesta perspetiva, a Educação pela Arte é entendida como uma estratégia
pedagógica que permite uma aprendizagem “personalizada” (Järvelä, 2006),
orientada em função do perfil do aluno e do seu contexto e que favorece a motivação por aprender com base na invenção, na liberdade de expressão no sentir,
no pensar e no experimentar. Constitui um instrumento de trabalho privilegiado para o desenvolvimento da interação entre aluno-aluno e aluno-professor
facilitando a interação com os outros, a partilha de sentimentos e de emoções,
ao mesmo tempo que promove as capacidades de relacionar conhecimentos, de
inovar, de assumir riscos, de colaborar e de co-produzir conhecimento.
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Os recentes avanços na área das neurociências sobre a forma como se
aprende e os contextos e as práticas que favorecem a aprendizagem, incluindo
a relevância atribuída ao pensamento divergente e à inteligência emocional,
nomeadamente aos estados de “felicidade”, de “motivação” e de “satisfação”,
vieram comprovar a importância dos fundamentos da educação pela arte.
São vários os estudos científicos que mostram como a expressão pessoal
inerente ao processo criativo estimula a curiosidade e a vontade de aprender,
incentivando o desenvolvimento pessoal de forma autónoma e crítica — o raciocínio criativo, também designado por “pensamento divergente” — em interação com o mundo e com os outros. Em particular evidenciam como o raciocínio criativo, é estimulado pela experienciação e fruição artísticas. Defendem ainda que não sendo objetivo das estratégias pedagógicas convencionais
adotadas na maioria das disciplinas escolares, é fundamental ser estimulado
desde idades precoces através do desenvolvimento das capacidades expressivo-criativas. São estes alguns um dos aspetos que possibilitam a libertação e
afirmação da identidade do aluno e que permitem formas eficazes de comunicação com os outros, contribuindo assim, para um desenvolvimento pessoal e
social enriquecido. Como refere Green (1995) em “Releasing the Imagination”,
“quando começamos a imaginar outras possibilidades, começamos a sentir as
múltiplas realidades que marcam a nossa experiência de vida e cultivamos a
curiosidade para com o mundo. Devemos ter a capacidade de imaginar o que
ainda podemos vir a saber. O desenvolvimento da curiosidade e da admiração
cria uma consciência pessoal e social que é necessária para viver num mundo
culturalmente diverso”.
O movimento CTEM (do acrónimo inglês STEM — Science, Technology,
Engineering and Mathematics), criado nos Estados Unidos da América no início dos anos 2000 com o objetivo de preparar as crianças e os jovens para as novas profissões do futuro, adotou um modelo de aprendizagem interdisciplinar
com foco no aprender a fazer, enfatizando a formação nas áreas das Ciências,
Tecnologia, Engenharia e Matemática. Este grupo de quatro saberes foi agora
ampliado para cinco, passando de CTEM a CTEAM. O A significa ARTES e vem
reforçar a importância da educação pela arte na formação das crianças e dos
jovens do séc. XXI.
2. Expressão Musical e Plástica: práticas

Na Expressão Musical o tema da tempestade marítima foi trabalhado a partir
das obras de Vivaldi, dando-se relevo ao seu virtuosismo enquanto violinista e compositor da invenção e harmonia, e realce à obra as Quatro Estações.

(…) dar-se conta que interpretar uma obra musical através de um instrumento é
na verdade o resultado de um processo complexo, de natureza interdisciplinar,
que inclui múltiplas etapas e que, portanto, embute em si mesmo uma intensa
e extensa atividade de pesquisa. A descodificação de um texto musical em todos os seus
níveis e o preparo técnico para a execução abrangem a toma da de uma série
de decisões que são o resultado de profunda elaboração intelectual” (Guerchfeld,
1996:62).

Quando esta escuta é aliada a uma transcrição gráfica tem a funcionalidade
de traduzir visualmente o que ouvimos, ou seja, a elaboração de desenhos descritores das sonoridades, do que percepcionamos e sentimos a nível intelectual
e emocional — o que se ouve e o que se imagina, descrevendo em simultâneo
graficamente o que se ouve (Figura 1).
Assim, e consoante o grupo etário a quem se destina esta experiência, podem analisar-se os sentidos e percepções com referências de diversas partes
da obra musical, a sua dinâmica, velocidade, altura, intencionalidades, entre
tantos outros aspetos levando a condutas diferenciadas da escuta e de produção gráfica.
Sendo a música uma linguagem universal as maneiras de a escutar e interpretar são, porém, múltiplas. Num concerto ou numa sala de aula ouvimos o
som daquele músico em particular, que a deixou escrita para ser interpretada
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Fez-se notar como no 2º andamento do Verão (Concerto para violino RV 315)
a música pode sugerir “o temor dos relâmpagos e dos feros trovões (…) inicia-se o
tumulto furioso”, tal como é apontado no soneto que é atribuído a este excerto.
Para completar esta ideia recorreu-se ao Concerto para flauta e orquestra La
Tempesta di Mare (RV 433, Op. 10/1), também de Vivaldi. Chamou-se á atenção
para o diálogo entre o solista e a orquestra e a sugestão das ondas ascendentes e
descendentes assim como a anúncio da tempestade. Depois da audição ativa de
excertos destas obras os alunos desenharam a música notando sobretudo como
a Dinâmica (forte/fraco) e Velocidade (rápido/lento) influenciam o movimento
e força das linhas que livremente iam traçando.
Quando ouvimos uma música de um compositor erudito consagrado a nossa sensibilidade estética interpreta e sente as nuances da obra atendendo ao seu
contexto histórico, que deve ser lecionado na escola desde as primeiras idades,
assim como à criação de ambientes propícios de uma escuta ativa: a atenção, a
concentração, o silêncio, a tranquilidade são fatores que favorecem estas atividades. Para que uma escuta ativa e compreensiva ocorra é necessário, como
diz Guerchfeld:

462
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 1 ∙ Desenho musical. Fonte : própria
Figura 2 ∙ Aluna comunicando à turma como
sentiu a música e a desenhou. Fonte: própria
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até certo ponto de forma determinada, mas ouvimos aquele mesmo músico e
obra de forma muito diversa. Quando traduzimos o que se ouve para o papel
estamos a marcar os contrastes e semelhanças da nossa forma de interpretar,
sentir e grafar a música.
Qualquer pessoa de qualquer idade e formação musical pode fazê-lo de forma informal, que foi uma das premissas deste exercício (Figura 2).
No que diz respeito às Aprendizagens Essenciais em Educação Musical para
o 1º Ciclo do EB e no que diz respeito ao organizador sobre “Apropriação e reflexão” faz-se notar:” Pretende-se que os alunos desenvolvam competências referentes a processos de discriminação, análise, comparação de elementos sonoro-musicais com o propósito de permitir escolhas fundamentadas em relação
ao fazer e ao ouvir musical, através de uma reflexão crítica sobre os universos
musicais. Também existe neste organizador uma preocupação na apropriação
de terminologia e vocabulário específico da Música, visto permitir o domínio
das convenções musicais, útil na compreensão e na reflexão crítica.” (Aprendizagens Essenciais em Educação Musical para o 1º Ciclo do EB, 2018:2) Para que
fosse uma ação interdisciplinar procurou-se associar a memória e sensações
dos alunos em relação às suas experiências sobre o mar e as suas tempestades
à obra de Vivaldi. Conhecendo já o contexto resumido da sua vida e obra, e trabalhando o item que faz parte do currículo de Expressão e Educação Musical
do 1ºCEB, afirma-se que no “Bloco 2 — Experimentação, Desenvolvimento e
Criação Musical são os jogos de exploração a base do desenvolvimento das capacidades musicais, [que]devem ser gradualmente complementados por propostas visando o domínio de aspectos essenciais à vivência musical da criança
na escola: — desenvolvimento auditivo; — expressão e criação musical; — representação do som. “ (Aprendizagens Essenciais em Educação Musical para o 1º
Ciclo do EB:71) e, neste caso, ligaram-se -se a essas experiências dois registos
gráficos: o desenho musical e as diversas produções na disciplina de Expressão e
Educação Plástica (Figura 3).
No currículo do 1º ciclo a Expressão Plástica traduz-se na representação de
ideias, formas e ambientes e na promoção da sensibilidade estética e artística
O objetivo é promover a fruição artística, através do contato e exploração de
obras de arte clássicas e contemporâneas, e estimular a capacidade de criação
individual através da experimentação de diversos suportes, materiais, meios e
técnicas de representação bidimensional e tridimensional.com recurso a diferentes técnicas e materiais plásticos.
Na abordagem adotada promove-se a valorização do desenvolvimento
do potencial criativo e da iniciativa do aluno durante as atividades no atelier
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Figura 3 ∙ Trabalho de aluno a guache.
Fonte: Própria.
Figura 4 ∙ Trabalho de aluno a óleo pastel.
Fonte: Própria.
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Figura 5 ∙ Alunos no Atelier de Expressão
Plástica. Fonte: Própria
Figura 6 ∙ Trabalho de aluno a óleo pastel.
Fonte: Própria
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(Cardoso & Valsassina, 1972). O trabalho é realizado em espaços próprios — o
atelier. É baseado no desenho, na pintura, na colagem e na modelagem livre e
no uso variado de materiais e orientando para estimular as capacidades criativas e imaginativas dos alunos. Em paralelo investe-se no desenvolvimento da
memória visual e da perceção espacial, na coordenação e destreza motora, na
concentração e na reflexão, que se adquire através das práticas de observação e
de registo bidimensional e tridimensional.
Ao longo do ano os alunos realizam diferentes trabalhos individuais e coletivos sendo confrontados com temas, materiais e formatos distintos. O que importa não é o resultado, mas o processo e, principalmente, a experiência. Não há
certo ou errado na maneira de fazer de cada aluno. A intenção é fazer com que
o aluno exponha as suas formas de ver dando prioridade à sua espontaneidade.
Na seleção dos temas com relação com atividades ou projetos que estejam
a ser realizados nas outras disciplinas do curriculum, aposta-se na criação de
um ambiente de imersão no universo da arte, traduzido em experiências que
permitem aos alunos “pesquisar |descobrir |relacionar | inventar | refletir”. Aqui
cabe ao professor orientar o percurso de produção do aluno através da interpretação e reflexão de produções artísticas, seguindo o percurso proposto por Mae
Barbosa (2010) do fazer artístico à leitura de obras, passando pela sua contextualização e enquadramento a partir da história da arte.
Foi neste quadro que no atelier de Expressão Plástica o tema da tempestade
marítima foi abordado. Numa primeira fase de aproximação e sensibilização
ao tema procurou-se conjugar a experiência de fruição estética com as aprendizagens realizadas em Estudo do Meio de modo a estimular a criatividade dos
alunos e as suas capacidades de invenção. Aos alunos foi lhes pedido para pesquisaram obras de arte representativas de tempestades marítimas e naufrágios,
retratadas por artistas reconhecidos em diferentes épocas e com diferentes técnicas, como a gravura, o desenho, a aguarela e a pintura a óleo. Como iniciação
foram confrontados com um conjunto de oito obras: A tempestade Maritíma
de Jan Brueghel-o-Velho (1595-6); Veleiro num mar em tempestade (1773) de
Claude-Joseph Vernet; O Naufrágio (1805) e a Tempestade no Mar de William
Turner (1820-30); O Eremita junto ao mar de Caspar David Friedrich (1808-10);
A grande onda Hokusai 1831; A tempestado de Narcisse-Virgilio Diaz de la Peña
(1871) e A tempestade de Edvard Munch, 1893 (Figura 7, Figura 8).
A partir das obras selecionadas falou-se sobre diferentes tipos de tempestades e de fenómenos atmosféricos, das suas implicações no mar e nas zonas
costeiras e trocaram-se experiências, destacando vivências pessoais, sensações
e emoções face ao mar e às tempestades, aos seus perigos e ameaças.
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Figura 7 ∙ Jan Brueghel The Elder A Sea Storm
(1595-6) Fonte: National Gallery, Londres
Figura 8 ∙ Storm at Sea. J.W: Turner, 1820-30;
Fonte: Tate Britain, Londres
Figura 9 ∙ Trabalho de aluno a caneta de
feltro. Fonte: Própria.
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Terminada esta primeira abordagem passou-se à fase de produção. A cada
aluno foi então dada a oportunidade de expressar as suas ideias, sentimentos e
atmosferas com recurso a técnicas de guache ou caneta de feltro ou óleo pastel.
Após terminado o trabalho foi lhes pedido para atribuírem um título dando sentido à sua representação: “o mar zangado”, “o dia do terror”, “o mar da morte”,
“turbulência no mar”, “naufrágio” ou a “grande onda” são alguns dos títulos
atribuídos e que revelam o processo criativo seguido.
Conclusão

O trabalho realizado foi planeado com um modelo de aprendizagem baseado
na observação e na experimentação em articulação com as orientações curriculares. Foram aplicadas situações diversificadas de aprendizagem, incluindo a
realização de pequenas investigações, em articulação direta com os conteúdos
ministrados em várias disciplinas de forma a fomentar uma aprendizagem significativa. Testaram-se diferentes formas de comunicação dos conhecimentos
adquiridos através da integração das expressões musical e plástica, permitindo
estimular a curiosidade dos alunos por temas de natureza científica e a sua receptividade em relação a novas questões.
Procurou-se deste modo ampliar as memórias e o sentir dos alunos relativos
ao tema da tempestade marítima — medo, céus de cinza, escuridão, chuva, raios
e trovões, ondas gigantes e revoltosas que engolem barcos, invadem praias e
destroem construções. Ao mesmo tempo apostou-se no desenvolvimento da literacia musical e na exploração da sensibilidade artística. Para tal estimulou-se
a curiosidade, a imaginação e as capacidades de invenção de forma interpretativa e reflexiva, dando relevância à literacia científica e enfatizando a noção de
responsabilidade ambiental. Como defende Sousa (2007):
[…] “O ensino da estética tem de ser valorizado e explorado numa perspetiva globalizante e integradora. O ensino estético estimulado desde tenra idade
permite a criatividade e o desenvolvimento de melhores indivíduos que inevitavelmente escreverão, falarão, analisarão e criarão mais valor para a nossa
economia. É necessário «ler ao lado» para criar “focado”. [...]
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Resumen: Presentamos un proyecto educa-

Abstract: We present an interdisciplinary educa-

tivo interdisciplinar llevado a cabo en varios
centros de la Provincia de Málaga (España)
en 1º curso de ESO. (Educación Secundaria
Obligatoria). Los distintos hilos conductores
de la temática del presente proyecto, la moda,
nos han permitido partir de hechos cotidianos
y realizar un análisis crítico de las acciones
que el alumnado realiza en el día a día y sus
repercusiones sociales y personales. Se han
trabajado tanto los contenidos curriculares de
las distintas áreas, como la igualdad de género, la autoestima y el autoconcepto, centrado
en un análisis crítico de la sociedad consumista y nuestra reacción ante la misma. En
Educación Artística hemos trabajado a partir
del Diseño de moda y de la imagen, tanto en
el papel comunicativo como en el estético de
la misma. Vivimos en una sociedad consumi-

tional project carried out in several centres in the
province of Malaga (Spain) in year 8 (Compulsory Secondary Education). The different main
threads of the theme of the present project, fashion, have allowed us to start from everyday situations and do a critical analysis of the actions that
the students take day to day and their personal
and social repercussions. We have worked just as
much on the course contents of different areas, as
on gender equality, self-esteem and self-concept,
concentrating on the critical analysis of the consumer society and our reaction to it. In artistic
education we have worked on fashion design and
image, in the role of communication as well as its
aesthetic. We live in a consumer society of images,
in which the fashion sectors, publicity, and design,
make use of that syntactic duality and semantics
that present our own image to convince and sell its

1. Introducción

A lo largo de la historia y hasta nuestros días, el ser humano se ha comportado
acorde a las reglas que marcaba y marca la sociedad imperante, centradas en
una determinada imagen, con influencias tanto comunicativas como estética.
Por ello, uno de los principales objetivos educativos actuales es formar individuos críticos y autónomos capaces de afrontar la realidad y analizarla. Si queremos perseguir este objetivo habrá que cambiar, como indica Márquez (2018),
el concepto narrativo y regulador que impera en los centros educativos y “convertirlos en espacios enriquecedores y atrayentes” (Idem :68). Es precisamente
la Educación artística, (plástica, visual y estética y la musical) y su desarrollo
creativo, un gran instrumento de comunicación y de expresión que puede servir al alumnado para adentrarse en la búsqueda de su propia identidad y desarrollar habilidades sociales y capacidades interpersonales e intrapersonales
Teniendo presente como indican Buhring, Oliva y Bravo (2009), que “La
infancia y la adolescencia son etapas claves para implementar este tipo de actuaciones, dado el proceso de formación de la identidad personal que ocurre
durante estos períodos y el adecuado equilibrio emocional que debe existir durante él” (Márquez y Reigal, 2015: 195).
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products. Hence the importance of assimilating
and becoming aware of this aspect in the adolescent students, who are vulnerable to fashion. For
this they have investigated the advantages and
disadvantages of fashion, its consequences and
influence and they have experienced in a creative and participatory way the values on which
adolescents focus, covering all those aspects that
this involves, at an aesthetic, musical and social
level, finalizing with a common commitment of
acquired knowledge and conclusions thereupon.
Keywords: design / image / equality / fashion /
communication and creation.
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dora de imágenes, en la que los sectores de
la moda, la publicidad, y el diseño, se valen
precisamente de esa dualidad sintáctica y semántica que presenta la propia imagen para la
convicción y venta de sus productos. De ahí la
importancia de la asimilación y concienciación de este aspecto en el alumnado adolescente, totalmente vulnerable a la moda. Para
ello han investigado sobre la temática de la
moda sus pros y contra sus consecuencias e
influencia y han vivenciados de forma creativa y participativa los valores en los que se centra la adolescencia, abarcando todos aquellos
aspectos que esta implica, tanto a nível estético, musical y social, finalizando con una puesta en común de los aprendizajes adquiridos y
sus conclusiones al respecto.
Palabras clave: diseño / imagen / igualdad,
moda, comunicación, y creación.
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2. Justificación

El Trabajar el concepto de la moda desde las distintas áreas, plantea llevar a
buen término varias líneas de trabajo. El mundo de la moda lleva implícito tanto contenidos curriculares como valores educativos que deben estar muy presentes en las aulas. Partiendo del concepto del diseño, del diseño de moda y
como no del propio concepto de “la moda”, tratamos sus repercusiones sociales y su influencia en la salud física y psíquica del adolescente y de los no tan
adolescentes. Tratándolo desde un punto de vista científico, partiendo de una
búsqueda de información e investigación sobre la misma, apoyándonos de herramientas digitales propias de la época en la que se desenvuelven.			
				
El arte va en paralelo al desarrollo social y tecnológico, entendiendo como nos indica
Tójar (2005) que lo que nos sirve de motor de cambio es precisamente, la experiencia
educativa innovadora, exigiendo con ello una forma nueva de entender la enseñanza
y el aprendizaje, aportándole lo digital nuevas dimensiones didácticas al profesorado.
(Márquez, 2018: 67)

Como continúa indicando dicha autora, vivimos en una sociedad que requiere
proyectos innovadores, tanto desde un punto de vista educativo como artístico.
“Educar significa abrir horizontes que hagan posible la afirmación del sujeto y su
participación de forma responsable en la invención cotidiana de la vida en sociedad” (Rodríguez, 2005: 40). Démosle oportunidades para que la adolescencia reflexione sobre los valores básicos tan importantes para un buen funcionamiento
social. Como bien indica Bruner (1994) la educación es uno de los principales focos
culturales teniendo presente que la cultura se recrea constantemente al ser interpretada y renegociada por sus integrantes. Sin olvidar que, cuando compartimos
significados, sólo podemos llevar a cabo con el apoyo de nuestros semejantes (Savater: 2001), siendo precisamente esta interacción entre los seres humanos la que
permite realizar esta transmisión y reflexión de valores y conocimientos. En total
acuerdo con González (2012: 4), “el desarrollo cognitivo debe complementarse con
el desarrollo emocional”, con algo tan reconocido hoy día, con la inteligencia emocional. Y uno de los mejores espacio para desarrollar la educación emocional es el
aula, puesto que el periodo escolar, al contribuir en la configurar de la personalidad
del individuo, se considera fundamental en la vida del ser humano. (Perea: 2002).
Por ello es importante que la escuela desarrolle en el alumnado el autoconcepto, y promueva la empatía o capacidad para ponerse en el lugar de la
otra persona, la comprensión y la comunicación gestual y verbal de las emociones, con la finalidad de que adquieran un adecuado desarrollo emocional.
Como indican Fernández, Luque y Leal (2010) en ocasiones, el rendimiento del

Contribuir a la formación de ciudadanos con unos comportamientos cívicos y
responsables es considerar como objetivo de la educación capacitar a los futuros
ciudadanos, conjuntamente, tanto a ser individuos autónomos como a vivir con aquellas
virtudes cívicas necesarias para participar en una sociedad compleja. (Idem: 10)

El siguiente aspecto a tener presente en este proyecto, es el papel de la imagen, el papel comunicativo y estético de la misma, su influencia en la sociedad y
como consecuencia en la adolescencia.
El origen de la comunicación social y de la creación artística a través de la
imagen y el estudio de la misma ha convertido a la imagen en un recurso y una
herramienta imprescindibles para las Ciencias, la Técnica y el Arte, en las que
se utiliza con múltiples fines.
Las imágenes están cargadas de significado, son transmisoras de mensajes,
son los signos del lenguaje visual de los que el hombre se rodea.
El papel comunicativo que posee la imagen es un tema de gran relevancia
en la actualidad, la importancia comunicativa de la imagen es compartida por
autores como Cueva Tazzer
la comunicación es un tema de gran trascendencia, ya que en cualquier ambiente
laboral, de esparcimiento, cultural, de descanso, la gente necesita comunicarse
de manera verbal, oral o corporal. Es de todos sabido que la comunicación es la
transmisión de información entre individuos y por ende desempeña ese papel tan
importante en la vida y el trabajo cotidiano

En este sentido resulta increíble apreciar y comprender la información
que a través de la imagen se les puede transmitir al alumnado “Las imágenes
son al lenguaje visual lo que las palabras al lenguaje escrito: sus unidades de
representación” (Acaso, 2006:19). Sin olvidarnos de la función estética que juega en nuestra sociedad y que resulta ser tan influyente. Teniendo presente lo
indicado, lo que, en un principio, es tan solo una imagen, con la investigación,
el trabajo creativo y su correspondiente reflexión crítica, se transformará en
un concepto.
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alumnado, a pesar de poseer un alto nivel intelectual, puede verse afectado por
la falta en desarrollo de su inteligencia emocional.
La Ley educativa indica que la finalidad de la educación es formar ciudadanos capaces de desenvolverse en la sociedad actual. Pero, Para ello, como
bien indica Bolívar (1998) Hay unos valores mínimos como la paz, la libertad, la
igualdad, la tolerancia o el diálogo, que debemos tener presente siempre en el
ámbito educativo y social
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Si estamos hablando de la imagen como elemento curricular y educativos,
y somos conscientes de que debemos apoyarnos en herramientas digitales propias de la época en la que se desenvuelve el alumnado, no podemos pasar por
alto una herramienta tan útil hoy día, como los Smartphone. El alumnado tiene
un dominio pleno del móvil y podemos tener en el mismo un gran recurso educativo y artístico.
Podemos contar con un instrumento eminentemente social y de uso cotidiano, que nos ofrece muchas estrategias educativas y que, al mismo tiempo, nos
sirve de herramienta motivadora, la cual domina todo el conjunto de alumnado.
Debemos ser consciente de los valores creativos y pedagógicos que nos aporta el
Smartphone. Bien usado en el aula, nos servirá como un complemento totalmente positivo, que nos ofrece grandes posibilidades de uso. (Márquez, 2018:79)
Vivimos en una sociedad consumidora de imágenes, en la que los sectores
de la moda, la publicidad, y el diseño, se valen precisamente de esa dualidad
sintáctica y semántica que presenta la propia imagen para la convicción y venta
de sus productos. De ahí la importancia de la asimilación y concienciación de
este aspecto en el alumnado adolescente, totalmente vulnerable a la moda.

3. Experiencia Educativa

Con el presente proyecto educativo perseguimos potenciar la realización de actividades expresivas, tanto oral como plástica, individual y cooperativas, trabajando
entre otros aspectos significativos, la inclusión, la comunicación y la creatividad.
Con la consecución de los objetivos planteados en el proyecto, los alumno/
as desarrollarán tanto las distintas competencias que componen el currículo de
Educación Primaria, como la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la Inteligencia verbal y la inteligencia Plástica-visual
3.1 Metodología

La base principal para que una metodología funcione, es mantener continuamente la motivación del alumnado. La motivación es la base de todo aprendizaje
Crear deseo por el trabajo en el alumno/a es fundamental para que se produzca
un aprendizaje significativo, como dice Platón “la educación es enseñar a desear
lo deseable” (Marina, 2011:22). El alumnado adquirirá con mayor facilidad el conocimiento cuando el proceso está basado en un ámbito rico, en experiencias positivas. Con la presente experiencia nos hemos asegurado una motivación tanto
intrínseca como extrínseca. Tratando aspectos de gran relevancia para el desarrollo integral de la persona, como individuo y como ser social, reforzando en todo
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Figura 1 ∙ Proceso del diseño. Fuente: Propia
Figura 2 ∙ Ejemplo de confección del diseño.
Fuente: Propia.
Figura 3 ∙ Bocetos iniciales, bocetos finales en 2D,
boceto y realización digital y confecciones finales.
Fuente: Propia.
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momento la creatividad; Como nos indica Lobato “La escuela debe llegar a ser
ocasión para el desarrollo del pensamiento crítico, la experiencia de grupo, la definición de la propia identidad, la reflexión y experimentación de valores como la
democracia, la participación, la solidaridad, etc.” (1998:11).
A la hora de poner en práctica una metodología hay que tener presente como
indica Hernandez-Hernandez que aprender mediante proyectos de trabajo no
es lo mismo que hacer proyectos. (Hernández-Hernández, 2000).
el conocimiento que se requiere para dar sentido al mundo en el que se vive no está
organizado por hechos, conceptos, procedimientos y valores fijos y dados, sino que es
un proceso cambiante y en construcción (…), el conocimiento no se configura como
una línea recta, sino que está hecho de historias y visiones sobre los fenómenos, refleja
intereses que reafirman y que excluyen”, (Idem:82).

Continúa indicándonos dicho autor que el trabajar con esta metodología
implica “acercarse a un tema o a un problema para tratar de desvelar sus enigmas, cuestiones y contradicciones” (Hernández-Hernández, 2000: 82). Con
esta metodología pretendemos que el alumnado le dé sentido a esas preguntas
iniciales, a esos hilos conductores que ayudarán a trasferir dichos conceptos a
otras situaciones sociales, a otros entornos. Los Proyectos de trabajo permiten
que el discurso inicial sea abierto y vaya evolucionando en función del grupo de
trabajo, aportando y vinculándolo cada uno a sus implicaciones tanto cognitivas como emocionales y por lo tanto comportamentales “aprender es también
una práctica emocional, no sólo una cuestión cognitiva y comportamental”
(Hernández-Hernández, 2000: 80).
La riqueza de esta metodología, es precisamente su flexibilidad. Esta implica esa evolución e identidad de cada proyecto emprendido, marcado por las
características propias de cada grupo.
3.2 Experiencia

Presentamos un proyecto educativo interdisciplinar llevado a cabo en varios
centros de la Provincia de Málaga (España) en 1º curso de ESO. (Educación Secundaria Obligatoria). Los distintos hilos conductores de la temática del presente proyecto, la moda, nos han permitido partir de hechos cotidianos y realizar un análisis crítico de las acciones que el alumnado realiza en el día a día y
sus repercusiones sociales y personales.
Al ser un proyecto interdisciplinar, se han trabajado contenidos curriculares de las distintas áreas, abordándolo cada docente desde su asignatura. Por
otra parte por la temática del mismo, se ha centrado igualmente en temas tan
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Figura 4 ∙ Proceso del diseño. Fuente: Propia
Figura 5 ∙ Creación y elaboración del diseño.
Fuente: Propia.
Figura 6 ∙ Elaboración del diseño. Fuente: Propia.
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Figura 7 ∙ Elaboración del proceso del diseño y
confección final. Fuente: Propia.
Figura 8 ∙ Diseño en 2D, Diseño digital y
momento de explicación del diseño en la
exposición. Fuente: Propia.

479
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

importante para la sociedad y para el adolescente como la igualdad de género,
la autoestima y el autoconcepto, centrado en un análisis crítico de la sociedad
consumista y nuestra reacción ante la misma.
Desde la Educación Artística hemos trabajado a partir del Diseño de moda y
de la imagen tanto en su el papel comunicativo como estético.
Para ello se han convertido en Diseñadores y Diseñadoras. Contratados por
una empresa de gran prestigio “Victoria” a la que tenían que presentar sus diseños para la nueva colección.
El primer paso fue realizar un estudio de mercado. Han investigado sobre
los distintos estilos y temáticas de la moda, sus pros y contra sus consecuencias
e influencias. Se han centrado en un estilo concreto realizando sus propios diseños, tanto manual como tecnológico.
Lo han creado y elaborado.
Obteniendo cada grupo una resolución final diferente, aquella que han decidido previo consenso del mismo.
Unos vistiendo muñecas, otras siluetas de cartón (Imagen 10), otros tomando a los propios componentes de modelos vistiéndolos y desfilando en la exposición, etc. Utilizando todo tipo de material, como se puede apreciar en la
(Imagen 7), en la que se aprecia como han realizado un diseño digital de los
zapatos y los están elaborando con silicona caliente, el cuerpo del vestido lo han
confeccionado con un globo blanco, cosiéndolo con hilo dorado para hacer juego con los zapatos, la han peinado para la presentación y se han vestido ellas en
el mismo estilo de moda para exponer y vender su producto.
En paralelo a los diseños y confección de los mismos, han elaborado un estudio al respecto. Partiendo de una hipótesis planteada por el propio grupo, han
realizado entrevistas, analizando los resultados y llegando a conclusiones contrastadas con su propia investigación, centradas tanto en el diseño de ropa y su
uso, como en la música que está de “moda”. Analizando las letras y los mensajes de las mismas.
Por último, realizaron la puesta en común de los aprendizajes adquiridos y
sus conclusiones al respecto. Se expusieron a otros cursos, se publicó en la página web del Centro y mostraron y explicaron su trabajo en la celebración del
aprendizaje de los proyectos del Centro Educativo.
Han vivenciados de forma creativa y participativa los valores en los que se
centra la adolescencia, abarcando todos aquellos aspectos que esta implica,
tanto a nivel estético, como musical y social.
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Figura 9 ∙ Trabajo de investigación. Explicación
análisis de las entrevistas, Explicación de las
temáticas tratadas, En este caso se muestra a
anorexia y el consumo. Fuente: Propia.
Figura 10 ∙ Publicación del proyecto en la página
web del centro.

4.1 Finalizada la experiencia, se procedió, tanto a nivel docente
como discente, a su reflexión y evaluación del proyecto obteniendo las
siguientes conclusiones del alumnado:

“Cada uno tiene su propia moda y por ello no debemos avergonzarnos” (M.B.)
“Hay algunas personas que se influencian por otras y no se visten como de
verdad quieren por miedo a ser criticados” (C.P.)
“La gente para no sentirse excluido se ciñe a una moda, la que más le correspondan, sabes, la siguen, aunque no les gusten” (E. M)
“Cada uno puede vestirse como sea, aunque no sea a la moda, que cada uno
se vista a su manera, cada uno es como es, lo original es ser diferente” (A. N.)
“He aprendido mucho con la moda y a vestirme bien” (E.G.)
“He aprendido que puede haber muchos tipos de moda diferente y que cada
uno se puede vestir libremente como quiera” (L.G.)
“La moda puede ser tanto positiva como negativa y cada uno debe tener su
propio estilo y no le debe importar lo que piensen los demás” (S.Y.)
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El hecho de haber realizado la experiencia en distintos centros educativos ha
puesto de manifiesto como cada grupo acepta y elabora y concluye los proyectos desde una perspectiva propia ya que cada grupo han obtenido resultados
diferentes. Aflorando la flexibilidad y riqueza de la metodología activa que permite obtener en cada grupo los aprendizajes más apropiados para el mismo
Con la consecución de los objetivos planteados en el proyecto, han desarrollado tanto las distintas competencias que componen el currículo de Educación Secundaria en las diversas áreas como los valores básicos y necesarios para
una buena convivencia social
Al contrario de lo que es voz pópuli, las artes precisan de un punto de vista
intelectual, no son simples actividades realizadas con las manos, no son actividades solo emotivas sino también reflexivas. (Eisner E. 2004) Las artes son muy importantes para el desarrollo del pensamiento, en educción, ayudan a desarrollar
aspectos complejos de la mente, suscitando los talentos individuales. Como indica Susanne Langer en “Philosophy in a New Key” existe una conexión entre la
mente y el sistema sensorial “Toda sensibilidad lleva el sello de la mentalidad”
Para Garden, H. citado por (Del Pozo, M, 2005: 20) la inteligencia “es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que son valorados en uno
o más contextos culturales” (1983). La inteligencia se activa ante una determinada forma de trabajar. “los niños, como cualquiera de nosotros, rara vez emprenden voluntariamente actividades que les producen poca o ninguna satisfacción“ (Eisner, 2004:15).
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“Cada uno es como es y cada uno tiene la ropa que le gusta” (C.G.)
“Es algo opcional, si tú la sigues vale y si no también vale” (I.P.)
“Es importante, pero algunas personas se lo toman demasiado en serio, o
sea, queee, si tengo una amiga, q es mi prima que no se viste como le gusta, se
viste con lo que está de moda y yo. No lo entiendo de verdad,” (V.G.)
“No tenemos que vestirnos como nos diga la gente tenemos que ser nosotros mismos, tenemos que seguir nuestra propia moda” (E.H.)
“La moda está bien, pero siempre que no nos lleve al límite” (I.B.)
4.2 Análisis de las canciones:

“Nosotros concluimos que ahora en la actualidad en las imágenes de las portadas el vestuario es más llamativo, pero en las portadas de hoy en día se utiliza a
la mujer como objeto” (E.M.)
“hay veces que cantamos las canciones sin darnos cuenta de lo que dicen en
realidad y a veces nos parece gracioso, pero no lo es” (I.P.)
“Gusta el ritmo, pero también hay otras canciones que gusta el ritmo y no es
de letra machistas”
“Muchas mujeres puede que tengan depresión porque se toman muy a pecho las letras machistas y no es justo porque no somos un objeto” (C.P.)
“No debemos escuchar esas canciones porque así le damos fama a cantantes que tratan a la mujer como un objeto.” (M.B.)
Podemos observar con los comentarios indicados como, a través de la experiencia, han mostrado un espíritu motivador y creativo así como un desarrollo
crítico de la misma.
En definitiva, podemos concluir indicando que podemos afirmar, una vez
más, que la Educación Artística, (tanto la plástica como la musical), es un medio privilegiado, es un vehículo imprescindible en la educación del ser humano. Debemos ser consciente de sus posibilidades y cualidades para motivar y
cambiar las actitudes del alumnado, reconduciéndolos a un desarrollo integral
y positivo de su personalidad, a un buen desarrollo personal y social.
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1. Introdução

A pesquisa está alinhada a proposta de avaliar o processo sócio interacionista
em um curso superior de tecnologia que possuía na sua matriz curricular disciplinas oferecidas de forma híbrida e assim permitiu buscar relacionamento
entre professores e a percepção deles com disciplinas oferecidas de forma híbrida. Assim, busca apresentar e discutir a percepção de professores a respeito
da utilização de recursos tecnológicos EaD e, especialmente os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs), relacionados à uma visão sócio interacionista.
Nossos objetivos estão pautados em verificar se os processos de ensino aprendizagem estão delineados no AVA, em analisar a percepção dos professores a
respeito do uso AVA e de seus recursos; identificar a percepção dos professores
envolvidos em relação às ferramentas utilizadas, a identificar se as ferramentas
utilizadas nos cursos híbridos são percebidas como mediadoras de um espaço
sócio interacional.
Assim, esta pesquisa, através da abordagem qualitativa, realizou investigação junto à professores da FATEC — Faculdade de Tecnologia do Estado de
São Paulo gerida pelo CPS — Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza em curso híbrido. A pesquisa gerou dados na busca do entendimento do
comportamento e visão sócio interacionista dessas ferramentas na percepção
dos professores (Appolinário, 2006; Neves, 1996).
2. Objetivos

O objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção dos alunos a respeito da utilização de ferramentas computacionais oferecidas pela instituição de ensino, em
disciplinas híbridas.
Os objetivos específicos da pesquisa são: analisar a percepção dos alunos a
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respeito das ferramentas computacionais e seus recursos; identificar a percepção do processo de aprendizagem através dessas ferramentas, em disciplinas
oferecidas de forma híbrida em relação a outras disciplinas do curso; identificar
traços sócio interacionista, em disciplinas híbridas.
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3. Metodologia

A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição de ensino superior (IES) pública administrada do Governo do Estado de São Paulo que faz uso de ferramentas
computacionais de apoio a educação. Para seu desenvolvimento foi utilizada
uma pesquisa qualitativa com os alunos que frequentam disciplinas híbridas.
Este tipo de disciplina pode ser entendido como a combinação de aulas presencias apoiadas em recursos computacionais que permitem uma interação fora
da sala de aula entre alunos e professores.
Ela foi realizada na FATEC — Faculdade de Tecnologia do Estado de São
Paulo no Curso Superior em Tecnologia. Os indicadores de qualidade apontam
uma excelente reputação no mercado de trabalho, mas um alto índice de evasão
de alunos. A escolha do método aplicado para a pesquisa está diretamente relacionada ao método qualitativo e indutivo na análise dos dados coletados. Na
percepção de Godoy (1995), a pesquisa qualitativa aproxima os fenômenos que
estão sendo estudados a partir das perspectivas dos participantes, considerando todos os pontos de vistas importantes para o estudo.
4. O sócio interacionismo e os cursos híbridos

Através dos estudos de Vygotsky (1998), são postulados que uma dialética das
interações com o outro e com o meio, são motivos desencadeadores do desenvolvimento sócio interacionista.
Vygotsky (1998:5) afirma que o homem aprende em contato, em troca, em
interação com como o outro. “Na ausência do outro, o homem não se constrói”.
Desta forma, a formação se concretiza em uma relação dialética entre os sujeitos e a sociedade a seu redor — o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem pela interação homem-homem. Para Vygotsky (1998) o
aprendizado sempre deverá ser mediado
Partindo do pressuposto que o aprendizado acontece pela mediação, as
ferramentas e os recursos utilizados na educação hibrida, como esses instrumentos mediadores que devem ser o fator facilitador do processo conduzido
pelos próprios alunos em interação com professores e alunos entre si. Ainda
segundo o proposto de Vygotsky (1998), no início da aprendizagem o aluno
ainda não sabe e nem é capaz de aprender sozinho, porque, na relação entre

Cursos híbridos combinam o melhor dos dois mundos, potencializam as relações de
ensino e aprendizagem e estabelecem um canal de interatividade espontânea. Por meio
das interações recorrentes, surge um novo paradigma, o da aprendizagem cooperativa
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o aprendizado e o desenvolvimento, ele depende de outros fatores, nesta pesquisa, estamos buscando provar que as ferramentas e recursos tecnológicos
podem atuar como importantes mediadores na construção do processo ensino
aprendizagem.
A intenção sócio interacionista pode ser considerada absolutamente compatível com as exigências das novas formas de relação com o conhecimento, em
função do caráter relacional dessa proposta, mediada pelas ferramentas tecnológicas. Cada modelo educacional possui suas características e o processo de
aprendizagem deve ser adaptado para ser eficiente e atender às necessidades
de cada de curso assim como focado ao perfil do aluno. Com isto o professor
deve preocupar-se com quais serão os momentos de o aluno realizar interação
com o grupo e quais momentos estará sozinho exercitando sua aprendizagem
(Pereira, 2008).
Nos cursos híbridos, em que os recursos das TIC — Tecnologia da Informação e Comunicação — são utilizados como ferramentas de apoio, é verificado
que esse ambiente computacional pode e deve ser visto como uma ponte entre
os sujeitos na produção de conhecimento e transformação da informação em
conhecimento, propiciando uma estrutura de interação entre alunos, professores, ambiente computacional buscam uma maior relação social. Vygotsky
(1998) postulava que os processos psicológicos superiores aparecem primeiramente nas relações sociais sob a forma de processos interpessoais e são posteriormente transformados em processos intrapessoais. Em nosso campo de
análise, a troca de conhecimentos entre grupo de alunos e outros sujeitos do
espaço educacional.
Para instituições que começam a utilizar o ensino híbrido, existem dois
grandes desafios: a falta de ferramentas tecnológicas educacionais adaptativas
em português — a maior parte está disponível apenas em inglês — e a limitação
de escolas conectadas à internet. De acordo com o Censo Escolar, apenas 50%
delas têm acesso à internet. Desta forma, tudo indica que nos cursos híbridos,
devem ocorrer maior eficiência e melhor aprendizado do aluno, com o uso de
ferramentas que têm como propósito a interatividade entre os participantes que
possibilitam desenvolver práticas mais colaborativas, permitindo ao usuário
participar ativamente, intercambiando saberes, desenvolvendo a comunicação
em todos os sentidos (professor — aluno, aluno — aluno) (Alves; Brito, 2005).
Rodrigues (2009) afirma que:
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e colaborativa, onde o professor possui nova postura: de transmissor de conhecimento
para mediador entre o educando e o conhecimento (Rodrigues, 2009:2).

Como pontos fracos, podemos citar a acomodação de alguns alunos que
consideram as ferramentas como um verdadeiro “recorta” e “cola” e não se
preocupando em utilizá-las para apoio a sua educação. Neste caso, o professor
deverá interagir no processo de ensino aprendizagem, como mediador buscando informações sobre a participação dos alunos, motivando-os durante o processo de construção e compartilhamento do conhecimento (Ribeiro; Mendonça; Mendonça, 2007).
5. Resultados e Discussões

Esta pesquisa teve como objetivo investigar professores e conhecer sua visão sobre o ambiente tecnológico e as ferramentas disponibilizadas, e se elas podem
ser consideradas mediadoras de um ambiente sócio interacionistas. A pesquisa
foi realizada com 16 professores, todos da FATEC — Faculdade de Tecnologia
do Estado de São Paulo gerida pelo CPS — Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza em curso híbrido. Neste curso, alguns professores atuam
basicamente com disciplinas presenciais e outros em ambientes virtuais.
Filipe e Orvalho (2008) complementam o modelo híbrido (blendedlearning)
como estratégia de aprendizagem válida e complementar sendo uma forma
importante de proporcionar o ensino às novas exigências da emergente necessidade da gestão do conhecimento. Assim, deste nosso grupo de 16 professores temos 3 que trabalham apenas com cursos presenciais e 13 que trabalham
apoiados no AVA.
Os professores pesquisados pertencem a área de exatas e trabalham em cursos híbridos. O gráfico da Figura 1 apresenta o perfil do docente, com seu tempo
de experiência acadêmica 69% tem entre 10 a 20 anos de experiência. 13% entre 21 a 25 anos e mais 6% entre 26 a 30 anos. E apenas 12% em início de carreira,
isto é, entre 1 a 10 anos. Desta forma podemos concluir que os participantes
são experientes no mercado acadêmico. Podemos assim obter as opiniões de
professores com diferentes experiências de vida e carreira profissional e apresentar aspectos e visões que podem impactar na relação com as ferramentas
tecnológicas no espaço educacional.
No gráfico da Figura 2, 87,5% julga que as tecnologias potencializam a melhora da aprendizagem dos alunos. Podemos verificar a importância que o
professor observa no uso das tecnologias em suas turmas e com seus alunos
atendendo assim as novas exigências das novas formas de relação com seu público e com o conhecimento. A utilização das TICs influencia na melhoria da

489
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 1 ∙ O perfil do docente, com seu
tempo de experiência acadêmica.
Figura 2 ∙ Você julga que as tecnologias
potencializam a melhora da aprendizagem
dos alunos?
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qualidade no processo de ensinar e aprender (Faria, 2009, Mozzaquatro; Medina, 2008), além do contato “extra sala”.
E é importante ressaltar a importância de atentar-se para o uso das ferramentas tecnológicas, não bastando achar apenas que elas potencializam o
ensino por si só, mas, que é necessário o professor, para fazer uso delas, estar
inteirado sobre seu uso devendo, através do projeto pedagógico da instituição,
saber quais são importantes para cada grupo de alunos, cada curso e os motivos
de seu uso (Silva ,2016)
Para Tezani (2011) a Internet proporciona inúmeras possibilidades e flexibilidades permitindo ao professor utilizar muitas ferramentas tecnológicas no apoio
pedagógico, por isto, é muito importante o professor utilizar formas e estratégias
no uso das tecnologias sempre levando em consideração o projeto pedagógico.
No gráfico da Figura 3, 81,3% responderam que trabalham com recursos EaD
em sua disciplina. O uso dos recursos EaD em disciplinas presenciais permite a
abertura de um leque de possibilidades, o enriquecimento da ampliação de acesso ao material para fora de sala de aula permitindo ao professor disponibilizar
materiais aos seus alunos, enviando e recebendo avisos sobre avaliações e a disciplina de forma geral, organizando o recebimento de avaliações de seus alunos.
O professor deve preocupar-se em sua disciplina em utilizar as tecnologias
de forma coerente estando está a serviço e alinhada com a proposta pedagógica
assim tornando a tecnologia um meio facilitador no ensino híbrido.
Para os professores que responderam sim, foi solicitado que informassem o
tempo de utilização de recursos EaD, que é apresentado no gráfico 4. Esse dado
aponta a preocupação do professor em utilizar as tecnologias proporcionando aos
alunos ganhos no processo de ensino e aprendizagem. Deve-se observar que este
comportamento pode estar relacionado aos profissionais da educação acompanharem as novas necessidades e tendências exigidas pelo mercado educacional.
Deve-se salientar que usar tecnologia e seus recursos não quer dizer que a
comunicação com os seus alunos está acontecendo e nem afirmar que existe
um ambiente sócio interacional. Até este momento da pesquisa só podemos verificar que os professores afirmam usar as ferramentas, mas não conseguimos
tirar qualquer conclusão de melhoria educacional com seu uso.
Os pesquisadores Moore & Kearsley (2013) já destacaram a importância sobre
o uso das tecnologias em seu trabalho. Mas esses pesquisadores ressaltam a importância da tecnologia associada a uma proposta de educação definida por um
plano, uma estratégia que venha acrescentar possibilidades de, através desses recursos tecnológicos, os envolvidos no processo educacional consigam integrar, interagir, participar, trocar. Infelizmente, em nossas respostas, nossos professores
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Figura 3 ∙ Você trabalha com recursos EaD em sua
disciplina?
Figura 4 ∙ Tempo de uso de Recursos EaD.
Figura 5 ∙ Você diria que recursos tecnologicos
como blogger, dropbox, One Drive, GoogleDocs, etc,
promovem a maior interação, diálogo, debates entre
alunos e professores?
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ainda percebem as ferramentas como uma extensão do controle da sala de
aula. São instrumentos utilizados para verificar e controlar o acesso dos alunos
e o acesso ao material. Quando se pesquisou sobre se os recursos tecnológicos
como Blogger, Dropbox, Onedrive, Google promovem maior interação, diálogo,
debates entre alunos e professores, 68,8% disseram que promovem interação.
Analisando o gráfico da Figura 5, 68,8% disseram que esses recursos promovem interação com os alunos, mas se voltarmos no gráfico 2 percebemos incongruência de dados. Naquele gráfico 87,5% afirma que a tecnologia é importante.
Entendemos que 87,5% acha importante, mas apenas 68,8% a usa em suas aulas. Temos uma disparidade entre quem usa e quem afirma que a tecnologia é
importante. Este resultado pode ter sido obtido pela não obrigatoriedade ou até
o tipo de incentivo dado pela IES às tecnologias nas aulas. O uso passa a ser uma
decisão pessoal do professor e não uma orientação da proposta pedagógica.
Grande parte das percepções dos professores nesta modalidade de ensino
(hibrida) está basicamente associada a mais “facilidades” de acesso ao material
disponibilizado das disciplinas bem como o compartilhamento de informações e
entrega de avaliações. Mas ainda não existem indícios suficientes para comprovar
o uso das ferramentas como forma de promover o ambiente sócio interacional.
Na próxima questão, expressa pelo gráfico da Figura 6, quando falamos de
Blogs, Wiki, Dropbox, OneDrive, GoogleDocs, os entrevistados listaram as
desvantagens de seu uso. Assim apresenta-se estas respostas.
Constatou-se que 93% dos professores pontuam que a falta de histórico
para controle desse aluno é a maior desvantagem dessas ferramentas. Outro
dado que nos chamou a atenção foi a falta de treinamento da instituição ao uso
dessas ferramentas (60%). Esse dado nos foi muito importante. Ele ressalta
que nesta IES, o uso dessas ferramentas não está atrelado a uma proposta de
educação e sim a decisão do docente de usá-la ou não. Apesar de ser um dado
triste, essa informação nos orienta o motivo dessas ferramentas não serem usadas como mediadoras de um ambiente sócio interacional. Pela declaração dos
professores percebemos que esta não é uma proposta da IES.
Aqui, nas respostas, conseguimos também perceber a preocupação do professor com a falta de integração com sistemas da IES para facilitar seu processo de gestão acadêmica bem como poder acompanhar através de históricos
o aluno no uso das tecnologias para acompanhamento de sua participação e
acompanhamento da disciplina. Além disto que os recursos não sendo focados
para a área de educação, provavelmente, não atendam em total funcionalidade
as necessidades do professor levando a utilizar várias ferramentas ao mesmo
tempo o que pode criar, por exemplo a desmotivação no seu uso em função ao

9. Considerações finais

A pesquisa foi realizada com os professores do curso de tecnologia da FATEC do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, em curso híbrido.
O objetivo da pesquisa foi o de analisar a percepção dos professores a respeito da utilização de ferramentas computacionais utilizadas pela instituição
de ensino no curso híbrido de tecnologia e identificar se existe na visão desses
professores, alguma melhoria na aprendizagem como resultado da mediação
dessas ferramentas e se essa mediação é percebida como promotora de um ambiente sócio interacionista.
A pesquisa apontou várias áreas frágeis nesta IES, especialmente para um
curso de tecnologia. Apesar dos professores evidenciarem que essas ferramentas
são importantes no processo educacional para melhorar interação, para fornecer melhor apoio no acompanhamento de seu aluno, eles também apontam para
problemas dos mais variados. Ressaltam a falta de treinamento apropriado para
o uso das ferramentas e recursos EaD utilizadas nos cursos híbridos. E estamos
falando de um curso de tecnologia. Essa fala dos professores é muito séria.
Percebemos também através da fala dos professores que a utilização,
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maior investimento ou até por considerar ser difícil ao aluno utilizar inúmeras
plataformas ao mesmo tempo.
No gráfico da Figura 7 foi questionado 75% respondem que “Sim” e 25% responderam que “Não”. Percebe-se assim que grande parte dos professores tem a
sensação que existe aumento da interação.
Já quando se trata do AVA proporcionar incentivo à participação dos alunos
da disciplina, no gráfico da Figura 8, dos pesquisados, 75% responderam sim e
25% responderam não.
No gráfico da Figura 9 ao lado fica evidente que o professor não está preparado para usar o ferramental, pois ele acredita que o AVA estende os encontros
presenciais potencializando o processo de ensino e aprendizagem do aluno. O
ambiente deve auxiliar as aulas presenciais e não aumentá-las.
No gráfico da Figura 10 podemos observar como o AVA estende os encontros presenciais.
E no próximo gráfico da Figura 11, questões que possam ser verdadeiras no
uso do AVA.
Enfim, após analisar as respostas desta pesquisa e baseado no conceito sócio
interacionista de Vygotsky (1998), não conseguimos mostrar nas falas de nossos
entrevistados que as ferramentas e recursos tecnológicos podem atuar como importantes mediadores na construção do processo ensino aprendizagem.

494
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 6 ∙ Desvantagens de uso de Blogs, Wiki,
Dropbox, OneDrive, GoogleDocs.
Figura 7 ∙ Com o uso do AVA, acredita que existe um
aumento da interação do aluno?
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Figura 8 ∙ Você acredita que o AVA incentiva a
participação dos alunos em sua disciplina?
Figura 9 ∙ Vocé acredita que o AVA estende os
encontros presenciais potencializando o processo e
aprendizagem de seu aluno?
Figura 10 ∙ Porque você acredita que o AVA estende
os encontros presenciais potencializando o processo
de ensino e aprendizagem de seu aluno?
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Figura 11 ∙ Você acredita que alguma dessas
seguintes questões sejam verdadeiras no uso do AVA?

implementação, apropriação dessas ferramentas e recursos EaD não estão associados a uma proposta pedagógica. Certamente, essa desconexão da proposta pedagógica explica, de certa forma, parte considerável dos problemas descritos pelos professores.
E infelizmente não foi possível evidenciar nesta pesquisa a existência de um
ambiente sócio interacionista em disciplinas híbridas.
Para um futuro trabalho, acredito que seja necessário aprofundar pesquisas no
sentido de descobrir em como obter um modelo de aprendizagem eficiente, através das ferramentas e recursos tecnológicos que proporcione, por esses mesmos
recursos EaD uma mediação que resulte em um ambiente sócio interacionista.
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that have been done in the discipline of Visual
Education, where concepts like creativity and
the self-confidence of students are confronted, to
promote flexibility, autonomy and collaborative
work. Implanted on a vertical organization of the
discipline throughout the 3 rd cycle (from 7 th to
9 th grade), it’s through repetition and growing
complexity that learning becomes effective.
Keywords: creativity / collaborative work / flexibility / effective learning / verticality.

Introdução

Seguindo o que tem sido feito no Colégio Pedro Arrupe, em Lisboa, considero relevante trazer para este artigo o conceito de verticalidade, que mostra ter
várias implicações positivas na estruturação da disciplina de Educação Visual
para o 3º ciclo. Obedecendo a alguns conceitos-chave da Taxonomia de Bloom,
como a estruturação e a complexificação crescente de conteúdos aplicados em
contexto específico, houve uma tentativa de criar uma linha de complexificação
dos conteúdos, desde o 5º até ao 9º ano, em que nada é pedido sem que antes
tenha sido ensinado, e de modo a que, através da repetição, se reforce progressivamente a aprendizagem, tornando-a efetiva, e a que o aluno sinta segurança
no processo, para que ponha em prática a competência da autonomia.
Em conformidade com o documento do Ministério da Educação “Aprendizagens essenciais, articulação com o Perfil dos Alunos. 3º ciclo do ensino básico
— Educação Visual” de 2018, a disciplina deve procurar “desenvolver as capacidades de apreensão e de interpretação” e “criar um conjunto de imagens e de
objetos com possibilidades de desenvolver trabalhos com um nível mais elevado de complexidade”, de modo a que os alunos possam “conjugar os conhecimentos adquiridos” na “experimentação plástica de conceitos e de temáticas” e
desenvolver a expressividade individual (Ministério da Educação, 2018).
No intuito de criar um projeto em que os alunos pudessem explorar hipóteses, concretizando a proposta de “(re)invenção de soluções para criação de
novas imagens” (ME, 2018) e conjugar “a experiência pessoal (e) a reflexão”,
optou-se por utilizar a geometria, que se verificou ter várias vantagens, como
a flexibilidade de resultados — a partir da mesma base é possível criar resultados diferentes –, a rápida aprendizagem, o domínio — favorável à motivação
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Abstract: This aticle aims to explore the work

trabalho realizado na disciplina de Educação
Visual, em que foram confrontados conceitos
como a criatividade e a autoconfiança dos alunos, para promover a flexibilidade, a autonomia e o trabalho colaborativo. Inserido numa
organização vertical da disciplina ao longo do
3º ciclo, é através da repetição e da complexidade crescente que a aprendizagem se torna
efetiva.
Palavras chave: criatividade / trabalho colaborativo / flexibilidade / aprendizagem efetiva / verticalidade.
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Resumo: Este artigo pretende explorar um
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individual dos alunos. Tudo isto representa uma grande mais-valia na confiança no processo e na sua concretização.
O que esta decisão traz é a necessidade de o professor se tornar um “mero”
orientador. O papel do professor de Artes Visuais passa a poder resumir-se na
proposta de um caminho individual de autoconhecimento, de expressão pessoal,
e de aprofundamento do potencial criativo — em que será mais relevante a experiência artística em prol das imagens construídas — e de interiorização de todas
as experiências e emoções que foram dando contornos individuais ao trabalho.
1. Criatividade

“Etimologicamente, criatividade significa criar do nada” (Martins, 2000:16).
O dicionário define desta maneira:
“cri·a·ti·vi·da·de (criativo + -idade)
substantivo feminino
1. Capacidade de criar, de inventar.
2. Qualidade de quem tem ideias originais, de quem é criativo.”
O que é facto é que vários autores têm tentado definir criatividade; alguns
consideram-na uma “habilidade de sobrevivência para as próximas décadas”
(Dormen & Edidin, 1989), outros que a criatividade é relativa, porque os produtos são considerados criativos de acordo com o momento histórico (Mansfield
& Busse, 1981). Já Amabile, respondia que a criatividade é “a descoberta da expressão de algo que é tanto uma novidade para o indivíduo criador quanto para
a realização em si mesma”, que se assemelha a outra visão de que tem a ver com
o “conseguir expressar o que se tem dentro de si” (Rouquette, 1973). Adams
desmistifica a criatividade, retirando-a do universo pessoal, definindo-a como
o “tornar o complexo simples” (Adams, 1986), tal como Portugal, quando diz
“Torna-se (…) evidente que a criatividade não se reduz a um atributo ou capacidade ou mesmo a uma característica puramente individual.” (Portugal, 1991)”.
Há ainda autores que consideram impossível a sua definição (Amabile, 1983).
Ainda que não haja consenso acerca do que é a criatividade — o que poderá
trazer problemas para a sua investigação e tentativa de a promover — este projeto
desenvolveu-se sob a proposta da criatividade, e acabou por demonstrar resultados interessantes nesse sentido. Sousa coloca o professor como elemento ativo
da promoção da criatividade, expondo que o papel do agente de ensino é exatamente o de ‘facilitar’ a ocorrência daquela oportunidade, isto é, de criar as condições propícias ao desenvolvimento da criatividade dos alunos (Sousa, 1995).
Martins verifica que “a criatividade corresponde sempre a uma questão de
transformação, constituindo-se, pois, como um conceito sempre dinâmico.”

Muitos sistemas educacionais continuam a enfatizar a reprodução do conhecimento
e a obediência e passividade do aluno (Alencar, 1989) e o ambiente da sala de aula
continua a ser, a maior parte das vezes, pouco favorável ao desenvolvimento da
criatividade. Uma característica do sistema educacional que tem sido observada (…)
é o facto de, desde os primeiros anos de escola, se aprender que para cada problema
ou questão existe apenas uma resposta correta, sendo a dicotomia certo-errado
fortalecida a todo o tempo, aprendendo o aluno que deve dar sempre a resposta
correta e sendo sobre si lançada a pressão culpabilizadora e frustrante de um eventual
erro (Martins, 2000:44).

1.1. Ambiente e facilitadores de aprendizagem

Ao longo de todo o 2º período, as aulas foram decorrendo num ambiente que
Martins descreveria como ideal por possibilitar e estimular a criatividade: “deve
criar-se à volta do educando um ambiente alegre e descontraído, de segurança e
de confiança, de espontaneidade e harmonia” (Martins, 2000:25). Tal foi conseguido pela flexibilidade da planta da sala (permitindo juntar mesas e trabalhar
em grupo), pela atitude do professor de, ao serem postas perguntas, não dar uma
resposta concreta, mas pistas e opções para que o aluno pudesse pensar e decidir
o melhor, seguindo o conselho de ser necessário abandonar “a visão ptolemaica da criatividade, segundo a qual a pessoa está no centro de tudo, e adotar um
modelo coperniciano no qual a pessoa faz parte de um sistema de informação e
de influências mútuas.” (Csikszentmihalyi, 1991) Ou, dito de outro modo: “estudar a criatividade focalizando o indivíduo é como tentar compreender como
uma macieira produz frutos olhando apenas para a árvore e ignorando o sol e o
solo que possibilitam a vida.” (Csikszentmihalyi, 1991). Martins acrescenta: “do
que precisamos, eventualmente, é da oportunidade e dos meios favoráveis para
expressarmos e desenvolvermos essa criatividade”, partindo do princípio de que
“todos somos potencialmente criativos.” (Martins, 2000:26).
Compreendendo o papel fulcral do professor, ainda que sendo desejável uma
atitude discreta e em prol dos alunos, e seguindo a lógica de que o trabalho criativo não resulta apenas da ação individual, o trabalho cooperativo que Slavin defendeu como ferramenta de trabalho preferencial na sala de aula foi seguido pela
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Neste exemplo concreto, não só o conceito de criatividade é dinâmico, mas
também o próprio trabalho, que o professor vai conduzindo de forma flexível.
Isto será essencial no processo de “confrontar problemas, responder a problemas e avaliar a resposta a problemas” (CERI/OECD, 1973), tornando os alunos
autónomos, interessados e capazes de responder a problemas, sem ter medo do
erro, utilizando o método de tentativa-erro, que vai ao encontro do que diziam
Alencar e Martins acerca das respostas certas:
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prova de que “students don’t just do something together — they learn something
as a team.” (Slavin, 2010). Este trabalho colaborativo foi experienciado como algo
natural entre colegas e demonstrado ainda na interação horizontal entre alunos
e professores, o que tornou esta experiência de criação a partir da geometria não
só possível como mais interessante numa lógica cognitiva, social, emocional e de
desenvolvimento de competências cognitivas, flexibilidade e pensamento crítico.
2. Trabalho prático

Embora fazendo parte de uma organização vertical dos programas de Educação Visual, vou concentrar-me no trabalho realizado no 9º ano, que fui acompanhando ao longo do segundo período. Na prática, o trabalho desenvolveu-se
inteiramente em sala de aula e no tempo determinado para a aula da disciplina
de EV, ao longo do 2º período (cerca de 48 horas no total, divididos em 2 períodos de uma hora por semana).
Reconhecendo valor no modo faseado de construção da Taxonomia de
Bloom: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação
(Bloom, 1956), também o projeto de 9º ano foi dividido em 4 fases.
2.1. Primeira fase

Numa primeira fase, os alunos foram desafiados a criar 3 objetos distintos utilizando apenas 5 quadrados com uma medida estipulada pelo professor (Figuras
1, Figura 2 e Figura 3).
Nesta fase inicial, os alunos foram-se espantando com as diferenças entre
os objetos criados por cada um, entendendo a potencialidade de, partindo da
mesma base, obter resultados inteiramente distintos e interessantes por refletirem a maneira de trabalhar, olhar e viver de cada um, i.e. dando contornos
individuais ao que poderia ser um trabalho pouco estimulante no sentido em
que as perguntas “O que é que eu faço?” e “Não posso usar mais nada?” são recorrentes. Jordan Peterson afirma “There’s no reason to be creative unless you
have a problem to solve” (Peterson, 2017). Assim, embora não seja linear para
todos, acredito que a criatividade passa pela resolução de problemas. E vice-versa: “O pensamento criativo é essencial para a resolução de problemas e esta
é necessária para a sobrevivência, para o desenvolvimento da independência
e para a realização de uma vida plena.” (Martins, 2000:9). Munari diz que “a
pessoa que não exercita a criatividade acaba por ser uma pessoa incompleta,
cujo pensamento não consegue defrontar os problemas que se lhe apresentam”, apresentando a teoria de que a criatividade se desenvolve encarando e
tentando resolver problemas.
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Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

1
2
3
4
5

∙ Exercício da primeira fase. Fonte: própria.
∙ Exercício da primeira fase. Fonte: própria.
∙ Exercício da primeira fase. Fonte: própria.
∙ Estrutura modular, segunda fase. Fonte: própria.
∙ Estrutura modular, segunda fase. Fonte: própria.
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Torrance e Alencar vão mais longe, estabelecendo uma “ligação muito íntima entre criatividade e algumas capacidades mentais que consideram serem
responsáveis, entre outras, pelo processo criativo” (Martins, 2000:16). Estas
são: a flexibilidade, a fluência e a originalidade. Torrance explica ainda que,
através destas três capacidades mentais, é possível medir a criatividade de alguém, por serem as responsáveis pelo processo criativo.
A fluência diz respeito à ‘capacidade de pensar num grande número de ideias ou
possíveis soluções para um problema’ (Torrance)”; a flexibilidade ‘a capacidade de
pensar em diferentes métodos ou estratégias (Torrance); a originalidade é, também
segundo Torrance, ‘a capacidade de pensar em possibilidades únicas ou não usuais.”
(Martins, 2000:16)

2.2. Segunda fase

Na segunda fase do trabalho, seguindo o esquema de complexificação, a partir do
desenho rigoroso de um hexágono, os alunos escolhiam três figuras geométricas
com dimensões estipuladas. Usando as figuras como módulo, usavam as mesmas
três vezes, ficando com um total de nove figuras (3x3). A partir dessas, e utilizando obrigatoriamente a técnica de dobragem, paus de espetada como elemento
estruturador e colagem com balsa, criaram um objeto tridimensional (Figura 4 e
Figura 5), compreendendo o conceito de módulo e de estrutura modular.
Alguns alunos fizeram esta fase pensando já conceptualmente, embora não
fosse pedido, fazendo objetos com um referencial concreto, como um peixe,
uma casa na árvore ou um barco.
Durante uma das últimas aulas dedicadas à 2ª etapa do trabalho, o professor
chamou à parte os alunos que estavam mais adiantados na conclusão do trabalho e, em conjunto, determinaram e deram os contornos finais ao que esperavam para uma terceira fase. A flexibilidade do professor em relação ao problema trouxe aos alunos uma grande motivação na conclusão do projeto. Sempre
acompanhados e resolvendo questões em conjunto, chegaram a uma proposta
final e concreta: desejavam aumentar a escala, poder mudar de materiais e que
houvesse uma dificuldade acrescida de alguma maneira.
2.3. Terceira fase

O professor acabou por determinar que a terceira fase consistiria em reproduzir
uma parte da estrutura modular aumentando a escala 3x, e introduzindo ainda
a cor e a transparência na construção, com folhas de acetato ou de acrílico fino
(Figura 6 e Figura 7)
Queria, neste ponto, destacar o caso de uma aluna do 9º ano. Mariana
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Figura
Figura
Figura
Figura
Figura

6 ∙ Terceira fase do trabalho. Fonte: própria.
7 ∙ Terceira fase do trabalho. Fonte: própria.
8 ∙ Proposta paralela — trabalho colaborativo. Fonte: própria.
9 ∙ Proposta paralela. Fonte: própria.
10 ∙ Interação com o lugar-escola. Fonte: própria.
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(nome fictício) criou um objeto que atraiu muitos olhares atentos e curiosos.
Muitos diziam que aquele objeto lhes fazia lembrar “uma escavadora”, ou diziam: “parece um guarda-sol” e “está fixe”. O próprio professor, pondo em prática a flexibilidade curricular e pessoal aliada à autonomia do aluno, ao vê-la
entusiasmada e a recuperar a confiança no seu trabalho, sugeriu-lhe um projeto alternativo: aumentar em vez de 3, 10 vezes o tamanho do objeto e fazê-lo
em polipropileno alveolar, que daria estabilidade para que fosse possível ficar
exposto no recreio da escola, interagindo com a flora do local, por apropriação
com a forma semelhante a um cato (Figura 8, Figura 9 e Figura 10).
2.4. Quarta fase

A quarta fase pretendeu desenvolver ativa e propositadamente o trabalho cooperativo e colaborativo. Depois de todos terem terminado a terceira fase, criou-se um só objeto com todos os trabalhos da turma.
Como descrevi há pouco, a segunda fase iniciou-se com figuras com medidas estipuladas pelo professor; por ter havido esta base igual para todos e um
aumento de escala também definido (3x maior), todas as peças encaixavam —
tinham a mesma medida — tornando-se assim um desafio mais plausível de ser
realizado, e com uma maior facilidade a nível de equilibração e montagem.
A construção conjunta do objeto foi feita num dos primeiros dias de aulas
do 3º terceiro período, como processo para reavivar conteúdos que depois estariam ligados ao exercício seguinte. O trabalho ficou exposto na entrada da escola para que toda a comunidade escolar pudesse ver o resultado.
Conclusão

Este projeto permitiu confirmar as expetativas iniciais de que a criatividade é
condicionada pela ação do professor e possibilitada pelo ambiente flexível e
aberto criado em sala de aula. De facto, cabe ao professor orientar a aprendizagem para a resolução de problemas mediante o estímulo à criação de respostas diferentes e dando espaço à individualidade; cabe-lhe também promover
condições para um verdadeiro trabalho colaborativo e cooperativo, em que os
alunos são convidados a co-construirem um objeto único com os trabalhos feitos por todos.
Além disso, o foco não deve ser criar artistas, mas dar condições para que os
alunos possam explorar o mundo material e ter uma experiência estética.
A geometria, neste sentido, ganha uma nova importância, pelo seu caráter à
partida definido. Mas é por isso mesmo que se consegue criar desafios interessantes ao nível da criatividade.
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Resumo: Na presente comunicação refletimos

Abstract: In this communication we reflect on

sobre o interesse e validade da metodologia
de investigação-ação como prática pedagógica reflexiva, fundamental aos professores
em formação e desejavelmente como parte
da profissionalidade docente. Para o efeito
realizámos uma análise empírica a três dissertações realizadas no mestrado em Ensino
das Artes Visuais da Universidade Lusófona
de Humanidades e Tecnologias.
Palavras chave: ensino das artes / investigação-ação participativa / qualidade do ensino
das artes / formação de professores.

the interest and validity of action- research
methodology as a reflexive pedagogical practice,
fundamental to teacher´s training and desirably
as part of the teaching professionalism. For this
purpose, we carried out an empirical analysis of
three dissertations held in the master’s degree in
Teaching Visual Arts at the Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Keywords: teaching visual arts / participative action-research / art education quality / teacher´s
training.
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A formação inicial dos professores é decisiva em termos de aprendizagem profissional para a melhoria da qualidade do ensino. O contacto com o contexto escolar, a sala de aula, a interação com alunos e pares são essenciais para a futura
atividade educativa, bem como a articulação do estágio com os conteúdos das
demais componentes de formação.
Pensamos como Latorre (2005) que a proposta do ensino como investigação
se constitui como modalidade pedagógica de inovação e que corresponde melhor às novas exigências de formação de docentes constituindo uma alternativa
ao modelo tradicional de ensino. Ressaltamos a importância do paradigma do
professor investigador (Kincheloe, 2012, Latorre, 2005) como transformador de
práticas educativas ou como “inquiry as stance”, postura de contínua indagação da prática para promoção da sua melhoria e formação da identidade profissional (Cochram-Smith & Lytle, 2009). O professor que, como investigador,
questiona, indaga e transforma a sua prática profissional (Stenhouse, 1998).
“We need to use the occasions of our performance as teachers as opportunities
to learn to teach and to think of ourselves as practitioners of teacher research”
(Eisner, 2002:56).
Muito utilizada em contextos educativos, a investigação-ação apresenta
como importantes dimensões: o propósito da melhoria das práticas educativas
para o sucesso dos alunos; a ligação da teoria à prática corrigindo o desfasamento entre saber teórico e contexto real; e o empoderamento dos professores
como profissionais críticos, interventivos e não apenas executores técnicos de
currículos, muitas vezes desfasados da realidade (Vasconcelos, 2018).
Focamo-nos nos seus benefícios para o ensino das artes, num território que
se apresenta complexo e desafiador. Como refere Duncum “never has art education been more complex or more conflicted and never have the challenges
it faces been greater”(Duncum, 2004: XIII).Se por um lado existem grandes
mudanças no domínio social, tecnológico, cultural, com reflexo nas produções
artísticas, por outro, a imensa diversidade de objetivos, conteúdos e visões para
o ensino das artes, provocam um desconcerto em professores e alunos, quando
o ensino é desajustado das reais necessidades (Barrágan, 2005).
A formação artística precisa também de encontrar métodos e estratégias
coerentes com as práticas artísticas contemporâneas, caracterizadas pelo ecletismo, interdisciplinaridade, abrangência, incorporação de novas tecnologias,
valorização da experiência estética e da diferença e pela articulação com a
comunidade. Nesta linha de pensamento apostamos no desafio lançado por
Hyckman:
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In order to make art more relevant, exciting and meaningful to students in school
we need to draw upon the incredible resources at our disposal and the intellectual
dynamism, creativity and imagination of our time (Hyckman, 2004: XVII).
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1. Casos da prática

Apresentamos três casos de investigação-ação em diferentes situações do ensino das artes (3º ciclo, secundário e ensino profissional) mapeados nas suas
fases (questão/problema; planeamento e implementação da ação; recolha de
dados; reflexão) originando novos ciclos, numa dialética interativa. Ver: Quadro 1, Figuras 1-4; Quadro 2, Figuras 5-7 e Quadro 3, Figuras 8-10.

Fundamento
Falta de motivação dos
alunos no acesso à arte
contemporânea abstrata
ou concetual e pouca
disponibilidade para a
compreensão e produção de
trabalhos que se enquadrem
nestas linguagens
estéticas; dificuldade em
estabelecer ligações entre
disciplinas; perceção
redutora da Geometria
como saber, desinteresse
e desconhecimento da
respetiva vocação em
termos de exploração
artística; sobrevalorização
da reprodução do real em
detrimento da expressão
subjetiva e abstrata.

Enquadramento teórico

Atividades interdisciplinares
testadas na prática
promovendo a ligação
entre geometria e práticas
artísticas. O papel das
artes na cognição, relações
qualitativas, possibilidades
criativas, interpretação de
significados, exploração de
possibilidades. O papel da
perceção artística e estética
(Merleau Ponty, 1999); O
conceito de desconstrução
(Derrida e Roudinero,
2004), processo analítico e
crítico contribuindo para a
compreensão do todo e suas
partes na relação entre elas.
Desconstruir pode levar à
descoberta de formas que
sugerem ideias e apontam
caminhos exploratórios
para construções de grande
potencial no processo
criativo.
Planeamento da ação
Implementação
Recolha de dados
Unidade Didática Projeto
Motivação dos alunos
Observação participante
Geometriarte (des)construção Sensibilização e fases do
através dum diário de bordo
Objetivos
projeto
Acompanhamento do
Contribuir para a reflexão
Ppts com obras de referência, orientador e grupo de
sobre o encontro criativo
com tónica em artistas
estágio: discussão e diálogo
entre a arte e outras
portugueses
áreas de saber; aferir se
Fichas de apoio (técnicas de Portefólios dos alunos e
um projeto que propõe a
transformação gráfica)
autoavaliação
ligação entre geometria e
Dossier de pesquisa como
expressão plástica possibilita biblioteca visual
Resultados de aplicação
a construção de discursos
1ª fase: Sólidos geométricos: de um modelo de análise
artísticos alternativos;
perceção e representação
semiótica (Barthes 1971;
analisar o processo criativo
2ª fase: Contextos e
1989) aos trabalhos bi e
de cada discurso artístico
ambientes (paisagem
tridimensionais realizados
procurando identificar de
urbana espaços interiores
pelos alunos no sentido de
que modo a geometria se
e exteriores Processo de
ler os seus processos de
faz presente na respetiva
síntese na criação de 2
significação.
forma, signos e sentido;
composições bidimensionais
avaliar se o projeto concorre 3ª fase: (Des)construção,
para uma expressão
criação de um trabalho
subjetivante, abstratizante,
gráfico tridimensional
semioticamente informada. cruzando geometria e
expressão artística
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Intenção/Questão de
partida
A incorporação da
linguagem geométrica no
processo criativo e expressão
plástica dos alunos pode
levar à exploração e criação
de formas e discursos
diferenciados?
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Quadro 1 ∙ Projeto I GeometriaArte (11º ano), Almeida (2018).
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Resultados
Cada aluno explorou um
caminho próprio e pessoal
de criação e expressão com
significações distintas.
Incorporação da linguagem
geométrica na expressão
plástica dos alunos.

Avaliação da ação
O projeto contribuiu
para ultrapassar alguns
preconceitos e estereótipos
estéticos e, de alguma
forma, para a expansão
do repertório imagético e
criativo dos alunos

Conclusões
A investigação-ação
informou todo o percurso
metodológico do projeto
pedagógico. As estratégias
usadas foram pensadas e
repensadas diversas vezes
em ciclos iterativos de ação/
reflexão conducentes à
melhoria de resultados
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Figura 1 ∙ Projeto Geometriarte (des)construção, exemplo de trabalho
plástico tridimensional, aluno MA. Fonte: Almeida, 2019.
Figura 2 ∙ Projeto Geometriarte (des)construção, exemplo de trabalho
plástico tridimensional, aluno MA. Fonte: Almeida, 2019.
Figura 3 ∙ Projeto Geometriarte (des)construção, exemplo de trabalho
plástico tridimensional, aluno AV. Fonte: Almeida, 2019.
Figura 4 ∙ Projeto Geometriarte (des)construção, exemplo de trabalho
plástico tridimensional, aluno AV. Fonte: Almeida, 2019
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Quadro 2 ∙ Projeto II Bilhete de Identidade Gráfico.
(1ºano Ensino Profissional Técnico de Vitrinismo) Conde (2014).

Intenção/Questão de
partida
Como interfere a cultura
visual nos modos e nos
referentes em torno dos
quais os adolescentes
efetuam a sua representação
identitária?

Fundamento

Enquadramento teórico

A construção da identidade
conhece, na adolescência,
uma etapa determinante
Numa época em que a
mediação do conhecimento
é exercida de modo
privilegiado através da
imagem, o campo de
estudos da cultura visual é
da maior pertinência para
compreender a adesão dos
adolescentes a imagens,
artefactos, códigos, signos no
processo de conceção da sua
individualidade.

Planeamento da ação
Unidade Didática Projeto
Bilhete de Identidade Gráfico
Objetivos
Aferição dos referentes
identitários que os
adolescentes escolhem e
estratégias que utilizam
para os representar, bem
como o estudo dos processos
que levam à descoberta
e à expressão visual da
identidade.

Implementação
A Unidade Didática Bilhete
de Identidade Gráfico
consistiu na criação de uma
representação visual com
a qual se identificassem,
equivalente a um
autorretrato em sentido
abrangente, apoiada em
figurações de variadas
proveniências, com as
quais cada aluno fosse
intimamente afim. (Conde,
2014: 8).
A unidade didática
desenvolveu-se nas
seguintes fases:
Entrega do enunciado/
sensibilização
Recolha, criação de um
portfolio de referentes e
seleção dos mesmos.
(Re)criação visual de
referentes, Seleção, criação
e (re)criação de imagens
(brainstorming, redesenho,
colagem, recriação, etc.)
Recombinação/Associação/
Transformação.
Ensaios de composição
Criação do “B.I. Gráfico” em
suporte final, formato A2
Avaliação final e discussão
dos resultados.

A identidade do adolescente,
conceitos oriundos da
psicologia cognitiva e
desenvolvimentista e teoria
da cultura (Erikson, 1982;
Vygotsky, 1978) com práticas
artísticas e educativas
que fomentam o seu
desenvolvimento (Gardner,
1983, Eisner, 2002, Efland,
2002; Lindström, 2006.
Conceitos de cultura visual,
literacia visual e ensino
artístico (Hernández, 2005;
Mirzoeff, 1999; Duncum,
2011)
Recolha de dados
Avaliação do trabalho
realizado pelos alunos,
incidindo sobre os níveis de
criatividade, de acordo com
os critérios enunciados por
Lindström (2006).
2 questionários, depois de
concluída a unidade didática.
Um, incidindo sobre a
motivação dos alunos,
sentido de autoeficácia,
uso do diário gráfico,
contacto com obras de arte,
capacidade de autocrítica.
Outro, sintetizando questões
iniciais e convidando os
alunos a realizar um pequeno
texto descritivo sobre as
aprendizagens efetuadas.

A atividade proposta não
adotou unicamente uma
perspetiva aquisitiva de
competências e conteúdos
do programa, mas
procurou transcendê-los
relacionando experiência
estética, cognição
artística, identidade e
desenvolvimento pessoal

Conclusões
A investigação-ação
subordinou-se a uma
estrutura suficientemente
flexível para que o trabalho
com os alunos pudesse
informar e alterar, consoante
as necessidades, as práticas
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Avaliação da ação
Embora tenha sido
particularmente relevante a
cultura visual dos jovens, a
prática artística contribuiu
para desenvolver um sentido
aprofundado de identidade
nos alunos.
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Resultados
Cada aluno construiu o
seu B.I. gráfico, de forma
individualizada e expressiva
da sua subjetividade. Este,
assentou num conjunto de
referentes por si elegidos
que recriaram plasticamente
durante as várias fases do
processo.

516
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 5 ∙ Projeto Bilhete de Identidade Gráfico, exemplo
de cartaz final, aluno AR. Fonte: Conde, 2014.
Figura 6 ∙ Projeto Bilhete de Identidade Gráfico, exemplo
de cartaz final, aluno LA. Fonte: Conde, 2014.
Figura 7 ∙ Projeto Bilhete de Identidade Gráfico, exemplo
de cartaz final, aluno MR. Fonte: Conde, 2014.

Fundamento
Neste grupo, composto por
alunos com uma situação
económica estável e de
satisfatório aproveitamento
geral, diagnosticou-se como
principal dificuldade o
comportamento inadequado
em sala de aula

Enquadramento teórico

John Dewey, e conceitos
de experiência singular e
de pensamento reflexivo
(Dewey, 2007, 2010).
Schön (Nóvoa, 1992),
conflitos epistemológicos
entre prática reflexiva e
racionalidade teórica. Delors
(1996) e os Quatro Pilares
da Educação, interesse e
trabalho em sala de aula. EV,
sua importância na formação
e contexto para experiência
reflexiva, Gardner (1994),
Efland (2002) e a função
cognitiva da educação em
artes, Eisner (2002, 2008).
Planeamento da ação
Implementação
Recolha de dados
Unidade Didática Projeto
A unidade consistiu na
Tendo por base os três
Geojogos . Objetivos
criação, em grupos de 4
momentos de reflexão (plano
Analisar se atividades que
alunos, de jogos originais
de ação) os alunos foram
estimulam o pensamento
inspirados nos jogos digitais avaliados continuamente.
reflexivo melhoram os níveis escolhidos pelo grupo, sendo Observação participante,
de atenção, participação e
obrigatório utilizar figuras
notas de campo e diário
rendimento nas aulas de
geométricas e materiais
do investigador. No final
Educação Visual.
recicláveis
de cada aula a turma
Estabelecer uma relação
Estabeleceu-se um plano de preencheu sempre um
entre o ato de pensar e a
ação com 3 momentos de
questionário de Avaliação
gestão do comportamento
reflexão nas aulas semanais do Comportamento na
em sala de aula
de 90 minutos: no princípio, aula. Destes questionários
A Unidade Didática
durante e após cada aula.
selecionaram-se para
Geojogos — Jogos analógicos
Realizou-se um plano para
análise 6 alunos (2 com bom
na era digital seguiu os
inclusão da experiência
comportamento, 2 com
passos de implementação
reflexiva na Unidade
comportamento satisfatório
da investigação-ação
Didática, com os seguintes
e 2 com comportamento
propostos por Cohen,
passos:
perturbador), que resultaram
Marion&Morrisson (1987):
Consciência do problema
em gráficos. Foram ainda
identificação do problema,
Antecipação hipotética
analisados apontamentos
plano de intervenção
Exame cuidadoso
tomados durante dois grupos
(fase divergente, fase
Elaboração de uma tentativa de discussão e opinião da
convergente e planeamento), de hipótese
orientadora de estágio
implementação e avaliação
Teste experimental
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Intenção/Questão de
partida
Como melhorar o
comportamento dos alunos
na aula de Educação Visual?
As aulas de Educação
Visual podem potenciar o
pensamento reflexivo?
Pode a experiência reflexiva
melhorar o comportamento
nas aulas de Educação
Visual?
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Quadro 3 ∙ Projeto III GeoJogos (8º ano Ensino Básico), Costa (2014).
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Resultados
Cada grupo de alunos
realizou a atividade proposta
com empenho e sensível
melhoria de comportamento.
A experiência reflexiva
proporcionada pela Unidade
Didática canalizou a energia
da turma, anteriormente
dispersa e os alunos
mantiveram o foco no
projeto até ao final. Os alunos
constataram melhorias
no seu comportamento,
influenciando positivamente
a perceção de si próprios e a
sua autoestima.

Avaliação da ação
A orientação metodológica
da disciplina de EV na
vertente analítica e
sequencial do processo
de design pode constituirse como experiência
reflexiva. Ao resolverem
problemas interessantes,
os alunos alteram o seu
comportamento.
A análise dos questionários
de Avaliação de
Comportamento
revelou que os alunos
consideraram ter havido
uma melhoria progressiva no
comportamento da turma

Conclusões
O projeto Geojogo
permitiu obter muito
bons resultados, quer na
vertente de investigação,
quer na vertente de ação. A
investigação forneceu a base
científica essencial para uma
intervenção consistente e
fundamentada na prática
pedagógica. A definição de
um plano de ação –reflexão,
avaliação e autoavaliação
dos alunos, que decorreu
dessa fundamentação,
conduziu a melhorias no
comportamento dos alunos
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Figura 8 ∙ Projeto Geojogos, exemplo de jogo
final. Fonte: Costa, 2014.
Figura 9 ∙ Projeto Geojogos, exemplo de jogo
final. Fonte: Costa, 2014.
Figura 10 ∙ Projeto Geojogos, exemplo de jogo
final. Fonte: Costa, 2014.
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Os projetos levados à prática partiram de questões concretas (Proj. II, auto-conhecimento, formação da identidade), necessidades sentidas e insatisfação
com resultados relativos à aprendizagem dos alunos em artes (Proj. I limitada
compreensão de práticas artísticas não realistas; Proj. III comportamento em
sala de aula).
As temáticas escolhidas, vertidas em questões de partida, surgiram duma
continuada observação de aulas e foram enquadradas no currículo existente.
A partir de objetivos definidos, os planos de ação foram pensados com base
em conhecimento teórico atual sobre didática das artes, cultura visual, psicologia, pedagogia, competências e conteúdos das artes, com o objetivo de iluminar
o caminho e planear e sustentar a ação / resolução do problema em causa.
A implementação da ação foi controlada e sempre documentada (observação, participante, diários de bordo, portefólios dos alunos, inquéritos, etc.) legitimando a investigação. Promoveu-se uma reflexão contínua em cada fase dos
ciclos interativos, no diálogo com orientadores, colegas e alunos para promover
mudanças que sustentam melhores práticas educativas e resultados dos alunos.
Conclusão

Consideramos que a investigação participativa é uma estratégia de formação
que funciona como espaço transformador e de produção de conhecimento
numa relação dinâmica entre investigação teórica e empírica. Configura-se
como um importante contributo para a identidade dos futuros profissionais autónomos, reflexivos e críticos fazendo da pesquisa um modo de aprendizagem
contínua e contribuindo para a mudança. Para além do seu objetivo de resolução de questões do contexto real da sala de aula a investigação-ação é propícia
à inovação pedagógica, à experimentação e pertença a comunidades de aprendizagem pelo diálogo inerente ao processo e partilha de resultados, como mostram estes casos. Possibilita ainda aquilo que Atkinson (2006) nomeia como
“the subordination of teaching to learning”, conceito que traduz novas exigências pedagógicas para alunos e sua aprendizagem que devem ser continuamente reformadas e em que as práticas e o conhecimento são reconfigurados.
O uso da investigação-ação na formação inicial dos professores pode transformar-se numa postura para a vida profissional, possibilitando ao professor
ser uma força condutora para uma educação artística inovadora e desafiadora.
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Resumo: Neste artigo é apresentado uma

Abstract: This article presents an experience of a

experiência de construção de uma narrativa
numa abordagem livre com recurso às memórias e às vivências mais marcantes dos alunos,
implementada na disciplina de Desenho A de
12º ano da Escola Secundária Maria Amália
em Lisboa. Esta viagem ao encontro do “eu”
permitiu aos alunos uma reflexão íntima e
um autoconhecimento, de modo a promover
o desenvolvimento da capacidade de reflexão
num processo consciente na forma como estes gerem as suas emoções.
Palavras chave: construção de narrativa / memórias / autoconhecimento / emoções.

narrative construction in a free approach using
the most remarkable memories and experiences
that students have, implemented in Drawing
classes in Maria Amália High School, Lisbon.
This self-recognition trip allowed the students
an intimate reflection and a self-knowledge, in
order to promote the development of the reflection capacity in a conscious process of managing
their emotion.
Keywords: narrative construction / memories /
self-knowledge / emotions.

As funções psicológicas humanas — funções mentais superiores (...) que constituem
a mente humana, tais como a memória, pensamento, linguagem ou outros processos
psicológicos, usam instrumentos muito especiais: instrumentos internos ou signos,
cuja utilização é semelhante à dos instrumentos exteriores. (Yudina, 2007:4)

Desta forma, Vigotsky estabelece e consolida uma relação íntima relativamente aos conceitos de educação e desenvolvimento, onde afirma que “Só é
boa a educação que conduz ao desenvolvimento (...) [onde a] sua principal tarefa [dos professores] é ensinar tendo em conta as caraterísticas psicológicas
próprias das crianças.” (Kravtsova, 2007: 9) Assim, e apesar de me referir a idades pré-adultas de 12º ano de escolaridade, neste artigo ou caso de estudo, o
princípio de reconhecimento das caraterísticas psicológicas individuais será o
mesmo a que Vigtosky discorre.
Nesta resenha está apresentada em evidência o desenvolvimento do projeto e das suas duas fases estruturais do trabalho, bem como um breve e sucinto
apontamento teórico relativo ao estádio de desenvolvimento cognitivo de Piaget em que estes jovens se encontram, para uma melhor compreensão das suas
abordagens de desenvolvimento do Retrato Psicológico.
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A proposta foi implementada com o intuito de preparar os jovens para o futuro,
partindo da observação geral da turma e da captação de algumas caraterísticas
ou aptidões ainda por desenvolver. Numa faixa etária compreendida entre os
15 e os 18 anos, os alunos apresentavam, neste caso concreto, uma dificuldade
na forma como lidavam e geriam as suas emoções, bem como na introdução
de questões de génese intrínseca que remontam para a perceção de um futuro
próximo: O que fazer quando acabar o 12º ano? O que quero seguir? Quem eu
quero ser? Quem sou eu?
Assim, o tema proposto a desenvolver foi o Retrato Psicológico: Ao encontro
do eu, que se desenvolveu em duas fases estruturais: Uma primeira de confronto
e controlo das suas próprias emoções — com recurso a uma caixa de memórias
— e uma segunda fase onde ocorre uma transposição destas mesmas emoções
e sentimentos numa construção narrativa que permitisse ao aluno a exploração
de diversos materiais e técnicas.
Indo ao encontro do psicólogo Lev Vigotsky, a sua ideia principal é de que a
mente humana — tal como as memórias e os pensamentos — é um instrumento especial no desenvolvimento do aluno e na própria educação. Dar primazia à
mesma e aceder a conteúdos, memórias ou vivências marcantes é apelar ao desenvolvimento reflexivo do aluno e ajudá-lo na procura da sua própria identidade.
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1. Proposta Retrato Psicológico: Ao encontro do eu

Numa primeira fase irei apresentar todo o desenvolvimento da proposta e as
suas duas fases de execução. É de realçar que este trabalho não pretendeu criar
no aluno o stress e a ansiedade do tempo limitado de execução — ou dos prazos
de entrega — visto que a exploração e o acesso a memórias e vivências, bem
como à sua transposição para o “mundo exterior”, leva o seu tempo e a sua gestão em cada individuo.
É principalmente na primeira fase deste trabalho que se reflete esta gestão
de tempo mais flexível, cabendo ao aluno ser o ‘autor’ e controlador do seu próprio tempo.
1.1. Primeira fase: Caixa de memórias

Esta é a primeira fase da proposta de desenvolvimento do trabalho. É nesta fase
que o aluno deverá dedicar mais tempo e se entregar totalmente à tarefa, pois
será a partir da caixa de memórias que todo o trabalho se irá desenvolver.
A caixa de memórias consistiu na apropriação de um objeto tridimensional
— desde uma caixa, a um frasco de vidro, a uma lata ou a qualquer um outro
suporte que conseguisse albergar objetos no seu interior — para servir de suporte. Os alunos, nesta primeira fase, tinham o objetivo de colecionar variados
pertences pessoais que consideravam importantes e marcantes em alguma fase
das suas vidas, como fotografias, desenhos, documentos e pequenos objetos
(Figura 1 e Figura 2).
Ressalvo que todos os pertences selecionados pelos alunos eram guardados
anonimamente dentro da caixa, sendo o aluno o único a ter acesso a este conteúdo (sendo livre de o partilhar, se assim o desejasse). Nesta fase houve muitos
alunos que, à medida que colocavam os objetos na caixa de memórias, sentiam-se confortáveis a partilhar essas memórias e histórias de vida com os colegas
e com o professor. Ainda assim, o anonimato foi a opção favorecida pela maior
parte da turma e pelo professor.
Esta viagem ao passado numa recolha de memórias, vivências e histórias de
vida são vistas por Ivor Goodson na sua obra “Narrativas em Educação” de 2015
como o começo de uma jornada e não o fim; como a porta de entrada a interpretações que uma pessoa faz da sua própria vida.
A estas vivências e memórias pessoais o autor Goodson chama de “estórias”, afirmando que estas só se transformam em “histórias” a partir do momento em que são consciencializadas, contextualizadas e transformadas coletivamente. Quando estas “estórias” não são consciencializadas e contextualizadas, permanecem desligadas das condições da sua estrutura social. Assim, é
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Figura 1 ∙ Caixas de Memórias de alguns
alunos. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Caixas de Memórias de alguns
alunos. Fonte: própria.
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importante que o aluno se dedique nesta fase de recolha e que “olhe para trás”
reflexivamente e conscientemente, de forma a conseguir orientar este processo
de encontro e construção do “eu”.
Ainda segundo Ivor Goodson e relativamente a este processo transformação de “estórias” em histórias, o autor defende que a aprendizagem deve ser
vista como:
Ver a aprendizagem como algo ligado às histórias de vida é entender que elas estão
situadas num contexto e que também esse tem história — (...) em termos de histórias de
vida dos indivíduos (...) em oportunidades formais de aprendizagem, como de histórias
de situações em que a aprendizagem informal se desenvolve (Goodson, 2007:250)

Como anteriormente mencionado na primeira secção, este processo de recolha não foi estabelecido num prazo a cumprir e manteve-se sempre ao critério
do aluno, sendo-lhe atribuído não só a responsabilidade de gerir o seu tempo,
mas sobretudo a liberdade de poder acrescentar ou retirar objetos a qualquer
momento até à fase de iniciação do projeto final.
1.2. Segunda fase: Execução do Retrato Psicológico

O aluno só entra nesta fase de trabalho após sentir que a sua fase de recolha de
“pequenas grandes histórias” se encontra devidamente apoiada e resolvida. Até
aqui, o percurso feito pelo aluno foi o de confrontar-se com muitas das suas memórias, quer positivas ou negativas, conduzindo-o num percurso muito emocional que será a base orientadora deste processo de encontro e construção do “eu”.
Entrando na segunda fase da proposta de trabalho, os alunos são desafiados
a transpor essas histórias e emoções no Retrato Psicológico (Figura 3), construindo uma narrativa que à partida não só revela os traços da personalidade e
sensibilidade do aluno, como também o desafia a nível técnico e material. Este
desafio é justificado pelo facto de ser um trabalho em grande escala — formato
de papel A1- e de abranger em si um leque variado de técnicas mistas de trabalho a que o aluno pode recorrer para elaborar esta proposta (desde aguarelas, a
pastéis a óleo ou seco, tinta da china, lápis de cor...).
É nesta fase que os alunos entram no campo artístico e desconstroem as
suas ideias para que na segunda fase sejam executados os estudos compositivos e de cor. Por conseguinte, a construção da narrativa será a ponte de ligação
entre o campo subjetivo (campo dos sentimentos) a um campo mais objetivo e
bidimensional através da concretização por meio mediador do desenho.
Os sentimentos humanos, normalmente encarados como totalmente subjetivos,
foram considerados mais objetivos, inseridos e fazendo parte da cultura, podendo ser
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Figura 3 ∙ Aluna a trabalhar com aguarela.
Fonte: própria
Figura 4 ∙ Trabalho final de uma aluna.Técnica
mista (aguarela, lápis de cor, pastel seco).
Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Trabalho final de um aluno.. Técnica Mista
(aguarela, lápis de cor, caneta). Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Trabalho final de uma aluna. Técnica mista
(aguarela, lápis de cor, pastel seco, caneta)
Fonte: própria.

De uma forma geral, os alunos envolveram-se de forma entusiasmante na
proposta de trabalho e demonstraram um grande interesse na execução da
mesma em ambas as fases projetuais. Os resultados obtidos foram muito positivos e senti uma enorme recetividade e sensibilidade por parte dos alunos
nesta tarefa. (Figura 4, Figura 5 e Figura 6)
Mesmo trabalhando com técnicas que nunca antes tinham explorado, os
alunos superaram facilmente qualquer dificuldade e, por ser um trabalho muito
pessoal e com um cunho muito próprio, fez com que a dedicação prestada fosse
relativamente maior que nas outras tarefas. Afinal de contas, os alunos estavam
a trabalhar e a investir tempo “em si próprios.”
Em suma, a ideia deste projeto visou ajudar a desenvolver a capacidade de
reflexão e interação do aluno com o conjunto de elementos escolhidos, decorrendo num processo consciente na forma como este gere as suas emoções e as
exterioriza através de uma linguagem não-verbal, num plano bidimensional.
2. Desenvolvimento cognitivo de Piaget

Para a execução desta proposta ser bem-sucedida, de uma forma geral, os alunos, num primeiro momento, têm que demonstrar uma recetividade à tarefa
e encontrarem-se num estádio de desenvolvimento cognitivo que permita um
pensamento formal e a metacognitivo — consciência dos alunos sobre os seus
próprios conhecimentos e capacidade de compreender, controlar e manipular
as suas habilidades. Esta é a primeira premissa.
Uma segunda premissa sobrepõe-se quando esta proposta pretende que o
aluno seja capaz de “viajar” até ao seu passado e consiga entrar num campo de
autorreflexão, de diálogo interno e de autocorreção, com uma abertura a conceitos abstratos — “Esta novidade é o resultado do sujeito conseguir lidar criticamente com o seu próprio pensamento (Gruher & Vonèche, 1995) conseguindo ultrapassar o presente concreto através do abstrato e do possível” (Carvalho
& Conboy, 2013:76)
Recorrendo à teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, o aluno “’passa por períodos de reorganização profunda, seguidos de períodos de integração, durante os quais um novo estádio é alcançado e as mudanças são assimiladas.” (2005:1) Ou seja, “a cada estádio de desenvolvimento corresponde um
sistema cognitivo específico” (2005:1), daí esta tarefa não poder ser realizada
com sucesso em anos inferiores ao Ensino Secundário.
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expressos pelas belas artes, que considerou como “meios mediadores”, instrumentos
que ajudam a sentir e a exprimir sentimentos. As belas artes foram para Vigotsky uma
fonte de inspiração para desenvolver ideias e conceitos (...) (Zinchenko, 2007:6)
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Segundo o psicólogo construtivista Piaget, estes alunos encontram-se no
estádio da inteligência operatória formal (+13 anos). Este estádio é aquele que é
responsável pela equilibração dos mecanismos internos e de autorregulação do
aluno, sendo visíviel uma maior potência na “capacidade de racionar por hipóteses.” (Carvalho & Conboy, 2013:76)
A capacidade mais visível desta forma de pensamento é o abandonar do presente e
do real imediato no sentido do abstrato e do não imediato. (...) É nesta fase que os
sujeitos constroem as suas teorias e utilizam as ideologias que lhes são próximas, fruto
das suas transformações intelectuais e do adotar de papéis de adulto. (Carvalho &
Conboy, 2013:76)

Por fim, este capítulo tem como objetivo apresentar o estado de desenvolvimento em que estes alunos se devem encontrar para que possam executar de
forma eficaz e bem-sucedida esta proposta do Retrato Psicológico.
É igualmente importante ressalvar este capítulo na medida em que é de extrema importância para o professor estar consciente desta teoria do Desenvolvimento Cognitivo de Peaget, para mais tarde conseguir compreender os casos
dos alunos que não conseguem desenvolver eficazmente propostas deste tipo.
Este caso de dificuldades por parte do aluno significa que este ainda não “desbloqueou” o gatilho do equilíbrio deste estádio e ainda se encontra num estádio
cognitivo prévio ao operatório formal.
Cada individuo tem o seu ritmo de desenvolvimento cognitivo e cabe ao
professor saber respeitar, adaptar e apoiar cada aluno.
Conclusão

Concluo este artigo com uma visão muito positiva sobre esta proposta do Retrato Psicológico, afirmando que resultou muito bem e que teve uma aderência e
uma concordância muito positiva por parte dos alunos.
Nem sempre é fácil implementar em sala de aula propostas deste tipo que
vão muito de encontro com as emoções e os sentimentos dos alunos, mas com
uma boa dinâmica e relação entre o professor e a turma, com uma abertura e
compreensão pelo ritmo e gestão de sentimentos dos alunos, os resultados serão sempre muito firmes e edificantes quer para a turma, quer para o professor.
Estando presente desde o início da implementação da proposta até ao seu
fim, posso afirmar que este percurso nem sempre foi fácil e ‘colorido’, pois muitos alunos desanimavam com algumas memórias passadas. Assim, quero ressalvar que o professor também tem um papel de apoio e de amigo, e que cabe
a ele, deste modo, ser um educador moral e prestar sempre ao aluno um ensi-

Para promover o desenvolvimento individual, (...) a educação devia de estar à frente
do desenvolvimento, e não segui-lo (Yudina, 2007:5)
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namento, uma palavra amiga e uma visão mais ‘colorida’ de qualquer situação.
No fim, o agradecimento e satisfação dos alunos com a proposta foi gratificante.
No fim, todos eles tinham descoberto algo novo sobre si próprios.
No fim, todos se sentiram mais próximos uns dos outros.
E no fim, as estórias de cada um foram transformadas em histórias.
Propostas deste tipo nestas idades são de extrema importância para o desenvolvimento da capacidade reflexiva do aluno, especialmente no 12º ano de
escolaridade onde as tais dúvidas como O que fazer quando acabar o Secundário?
O que quero seguir? Quem eu quero ser? Quem sou eu? Como lido com as minhas
emoções? começam a surgir.
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Resumo: O presente artigo pretende apre-

Abstract: The present article intends to present a

sentar um projeto de trabalho realizado com
crianças do ensino fundamental 1, da rede
municipal de São Paulo. A escola está localizada em uma área considerada nobre da cidade de São Paulo, no bairro do Campo Belo,
atende a população das comunidades vizinhas, onde a carência de recursos sustentáveis
é grande, como também a necessidade de
uma educação no sentido de conscientização
ambiental e urbana é bastante urgente.
Palavras chave: Crianças / Projeto /
Sustentabilidade, Arte.

work project carried out with elementary school
children 1, of the municipal network of São Paulo.
The school is located in a noble area of the city of
São Paulo, in the neighborhood of Campo Belo,
serves the population of neighboring communities, where the lack of sustainable resources is
great, as well as the need for education in the sense
of environmental awareness and is quite urgent.
Keywords: Children / Project / Sustainability
/ Art.
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Por se tratar de um artigo científico senti a necessidade da escolha de autores
e temas que dialogasse diretamente com as minhas questões, fazendo assim
uma triagem daquilo que foi essencial para abordar e discutir o tema. Realizei
assim uma investigação que se ateve em e procurar de forma mais abrangente
elucidar minhas questões e problemas que apareceram no decorrer do projeto.
Pautada em teorias, publicações, livros e material bibliográfico e na experiência
da vivência do processo.
O nome do projeto é: Percepção e intervenções na construção de uma cidade sustentável. O projeto segue em parceria interdisciplinar utilizando o fazer
artístico como processo para elaboração e construção de uma maquete representativa de uma cidade. A princípio essa cidade não será elaborada e ou pensada em termos de urbanização e sustentabilidade, somente pela visão e olhar das
crianças. O intuito é a percepção dos impactos que essa falta de planejamento
causa ao ambiente, antes e pós-reformulação da mesma em termos sustentáveis e de forma a se ajustar ao ambiente e entorno.
Vivenciar essa experiência de construção e elaboração visando detectar falhas
e erros na cidade sem planejamento, pensando na dimensão e impacto ambiental
que todo o processo causa. Dessa forma os participantes podem desenvolver e
aprimorar conceitos básicos para coexistência na sociedade como: respeito a si
mesmo, ao próximo e ao meio em que vive, coletivismo (a importância da coesão
no seio dos grupos sociais), coletividade (sendo a essência da sociedade), perceber e aceitar a importância da interdependência como uma condição de vida
(não conseguimos sozinhos, somos sim dependentes um dos outro e todos do
meio em que vivemos e agimos), disciplina e regras, valorização dos direitos humanos, envolvimento comunitário, bases éticas, valorização do bem estar social,
a importância de ações socioeducativas e a criação de agentes disseminadores
de informações pautado na sustentabilidade. Reconhecer na prática e observar
os danos causados pelo lixo que esse transformar a cidade em sustentável traz, e
perceber a importância do planejamento como antídoto para os danos causados.
Com um caráter experimental, objetivando a compreensão de cada um no
processo de aprendizagem e criação de relações humanas e criação de um campo fértil para ações educativas conscientes. Trabalhando em um micro, mas
visando o macro.
Trabalhar conceitos e ações na prática visibilizando a arte e suas múltiplas
linguagens de forma interdisciplinar, sendo ela a grande precursora nesse processo. Usufruir do objetivo mágico que a arte tem de percepção e afetação.
Acreditando que a arte tem um forte poder de sensibilizar e abrir espaço
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para a expressão tanto individual como coletiva das crianças envolvidas, e também a criação da criticidade, ela é à base da pesquisa e do projeto em si. Seremos arquitetos conscientes de uma nova sociedade e novas perspectivas e necessidades da contemporaneidade. Fazendo o aprender na prática.
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1. Percepções e inter venções

As mudanças tecnológicas, sociais e globais passaram a alterar completamente
a nossa forma de viver e percepção de tudo aquilo que está ao nosso redor. Parece que é um caminho sem retorno. As noções de Tempo e Espaço já não são
mais as mesmas; a globalização nos obriga a pensar mais rápido, as informações chegam de forma instantânea, todo esse processo nos cobra ações muitas
vezes impensadas somente visando o lucro e ou a sobreviver no sistema capitalista. De todo modo, hoje nos preocupamos com questões bastante importantes, mas que antes pareciam inexistentes, como questões climáticas, ambientais e sociais. O bem estar se tornou a grande preocupação do global.
Na arquitetura isto também vem se tornando uma base de reflexão. O arquiteto alterou sua função histórica em prol de um mundo mais verde, saudável
e coletivo, mas em determinados lugares essa preocupação ainda não chegou.
O projeto tem como objetivo fazer uma grande, lúdica e criativa viagem pelo
universo da cidade sustentável, correção de erros e transtornos que estão presentes no ambiente onde habitamos e agimos, transformando assim as cidades
em verdadeiras bases de sustentabilidade de forma a causar um menor impacto
ambiental possível.
A percepção do que faz um arquiteto nos dias de hoje, como o faz e para
quem o faz. O impacto que a cidade causa ao meio sem ser planejada, seu crescimento exorbitante e fora dos padrões de urbanização e sustentabilidade.
A socialização de uma criança com outras crianças proporciona o estímulo à
fantasia, permitindo que ela desenvolva a sua criatividade. E a escola ainda é um
ambiente favorável e muitas vezes único para essa prática acontecer. É por meio da
brincadeira e do lúdico que ela arrisca novas hipóteses através da experimentação.
A forma de acessar o seu mundo é o lúdico, pois a intimidade e a espontaneidade
com a brincadeira leva a criança a uma situação de confiança a qual ela se deixa levar e percebemos que, com a fantasia e imaginação estimulada pela brincadeira, a
criança aprende e tem uma capacidade enorme de disseminar esse aprendizado.
Conceitos como sustentável, sustentabilidade, coletivo, urbanismo, arquitetura, impacto ambiental, meio ambiente, resíduos, reciclagem, reaproveitamento e outros tantos ligados ao contemporâneo foram discutidos, suas semelhanças e diferenças.
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De forma teórica e prática trabalhamos temas como:
— O arquiteto e o processo de trabalho. (Estudo de espaço, desenho, planta,
maquete e construção);
— Da arquitetura individual à arquitetura coletiva/ social;
— Preocupações ambientais e a arquitetura sustentável.
Veio à tona também a ideia de “Arquitetar cidades do futuro”. Na segunda
fase do projeto as referências urbanas foram coletadas, lapidadas, pensadas,
repensadas e algumas modificadas. A natureza e seus elementos naturais como
rios, árvores vieram com forte presença e desejo para voltar a fazer parte das
paisagens urbanas. Sabemos que hoje são as favelas, prédios, lojas, as ruas asfaltadas, os restaurantes e centros comerciais, que predominam no universo
urbano. Seria possível nos tornarmos todos, de algum modo, arquitetos das
nossas cidades? Quais seriam os desafios e dificuldades enfrentados para isso?
Situações como essas que foram levantadas nas rodas de conversa nos resolvemos na prática de forma lúdica, interdisciplinar e pautado nas múltiplas linguagens da arte.
Achar opções para transformar nossa maquete em uma cidade sustentável e
inteligente foi o grande desafio do percurso no projeto A descoberta que sustentabilidade, preservação do meio, a biodiversidade, o equilíbrio ecológico, a eficiência energética, a economia circular e a saúde da cidade e de seus habitantes
(plantas, animais, seres humanos, etc.), foram horizontes alcançados por todo
o grupo e se fecha na certeza de que dependem de cada um de nós.
O projeto também teve como ponto principal a apresentação do trabalho do
arquiteto Húngaro que habita em Paris Yona Fridman, desenvolveu um projeto
para reestruturar nossa sociedade de uma maneira genuinamente democrática. Além do seu pensamento contemporâneo no Manifesto da Arquitetura Móvel, sempre teve um pensamento em projetos viáveis, sustentáveis e que visa os
princípios da autoconstrução de materiais locais.
Com esse pensamento de escuta e observação atenta, que é desenvolvida o tempo todo no projeto, é que realmente devemos pautar nossas ações
pedagógicas e dar a devida importância à escuta dessa criança, pensar de uma
forma mais ampla e abrangente, expandindo o campo da “ensinagem” (junção
da palavra aprendizagem com o ato de ensinar), pois ambos são processos bilaterais que exigem destreza e afeto.
Uma criança que é competente para construir a si mesma enquanto constrói
o mundo e é, por sua vez construída por ele. Competente para elaborar teorias
que interpretam a realidade e para formular hipóteses e metáforas como possibilidades de entendimento da realidade. (Rinaldi, 2012:223).
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Figura 1 ∙ Projeto da via principal.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Dinâmicas para explorar
a criatividade. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Dinâmicas para explorar
a criatividade. Fonte: própria.

1.2. Uma cidade sustentável

Pensando em dimensões de sustentabilidade importantes que fundamentam
esse projeto, e a percepção que o modelo de sistema econômico capitalista
como degradante e predatório, o projeto penetrou a fundo em seis dimensões,
acreditando serem essenciais para aquisição de saberes que foram transformadores (Figura 4).
Questões socioambientais já se encontram casadas há algum tempo, pois o
pensamento conjugado nessa questão é de cunho primordial para a compreensão da interdependência, condição para os seres vivos poderem se adaptar.
Sendo a adaptação uma questão não somente de sobrevivência, mas de existência trazer esses conceitos para a escola e ou sala de aula pode ter o poder de
contaminar e transformar o poder da micro política e elevar ao poder da macro
atingindo não somente a criança em questão, mas também toda uma família e
assim por vir uma comunidade. Pensar localmente para agir globalmente.
A vertente cultural foi respeitada e assimilada como fator integrante do processo, ao respeitar a cultura das pessoas que agem no mesmo meio estou me fazendo respeitar. Logo a percepção pautada em valores humanos foi decorrente
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A prática da observação, desenvolvida nesse projeto, estimula o estado de
curiosidade, que já é bastante aguçado na criança movendo à um processo de
criação. Um campo de investigação que vai reverberando em múltiplas relações. A experiência passa pelo corpo e seus sentidos, observar demanda escuta,
pela pele, pelos ouvidos, pelos olhos. Posicionamos-nos em estado de atenção
Como também a prática do planejamento, colocar no papel, desenhar, pesquisar, levantar dados transformando aquilo que já era sabido e acrescentando
novo saberes (Figura 1).
Toda criança se entrega ao lúdico, essa é sua via de acesso, e sua principal
linguagem. A brincadeira pode ser vista como uma transposição a qual a criança aprende, experimenta, vivencia, desordena e organiza coisas, ela traz em
seu ato de brincar uma irracionalidade simples e elementar, mas, primordialmente, o ato de brincar é um ato criativo, autodidático e espontâneo (Figura 2
e Figura 3). O brincar ajuda a organizar, compreender e elaborar o mundo interior da criança oferece oportunidades para aprender em contextos de relações
socioafetivas os quais são explorados aspectos importantes como cooperação,
autocontrole e negociação, além de estimular a imaginação e a criatividade.
“O próprio brinquedo serve de suporte para representações, para as histórias,
sejam elas específicas ou retiradas de outros suportes (livros, filmes, desenhos
animados)” (Brougère, 2010:55).
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na ação educativa. Houve uma preocupação e respeito mútuo a cultura regional
e espacial do meio.
A ética também além de discutida foi exaltada como uma dimensão fundamental para a sustentabilidade de nossas ações na vida.
A dimensão política esteve presente em cada momento, no entendimento
do que significa coletivo, nas negociações do projeto que geram soluções sustentáveis, na elaboração de normas e regras, na aceitação de consensos e na
eleição de líderes que foram figuras essenciais para a organização do percurso
traçado pelas crianças visando à conclusão e finalização da transformação da
cidade mal planejada em sustentável.
Por fim, mas não menos importante a dimensão estética que foi pensada e
repensada como a arte de enxergar o belo por possuir a essência da vida. Gerando uma aceitação de diferentes identidades, padrões e belezas tão múltiplas
nos seres vivos.
Além dos elementos arte, jogo, e brincadeira que permearam todo o processo, transformando o projeto em ações conflitantes, prazerosas e repletas de
reflexão e estratégias para solucionar situações problemas.
“Toda obra de arte pode ser definida como um objeto relacional, como o lugar geométrico de uma negociação com inúmeros correspondentes e destinatários”. (Bourriaud, 2009: 37).
2. Conclusão

O meio ambiente é o todo onde estamos inseridos. A escola um ambiente educador. Reconhecer que sou parte integrante desse sistema me faz pertence-lo,
se pertence a mim, mas não somente a mim, e sim a milhões de seres que vivem
e agem na terra chego ao entendimento que preciso cuidá-lo. Se não dou conto
do todo, que possa cuidar da parte.
Natureza e cultura estão intimamente ligadas, a natureza do ser é sua constituinte e está sempre se reinventando, um eterno processo de reconstrução.
Reconhecer a história para olhar com autonomia o presente. Reconhecer e
reinterpretar a arte problematiza-la, penetrando assim no seu próprio universo,
uma busca de identidade, um pertencer temporal e espacial de si. Existo, pois
pertenço a esse local, e esse local me pertence, pois existo, aqui nesse lugar.
Quando se parte do próprio e se aceita como membro e parte integrante desse
sofisticado sistema que é a natureza e o meio ambiente, onde agimos nossas
ações tendem a ser diferente, o cuidar, proteger, zelar agem de forma natural,
pois esse é o lugar onde de fato nós fazemos existir.
Uma escola necessária, significativa ideias que transitam, onde a resposta das

Figura 4 ∙ Organograma com base nas seis
dimensões do projeto.Fonte: própria.
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perguntas gerem novas dúvidas e consequentemente novas e frutíferas questões.
Uma nova forma de pensar em estar no mundo, aplicando esses saberes na pedagogia, pode trazer desdobramentos em todos os campos da educação.
A terra tem uma resiliência muito grande, ela vai sobreviver, mas nós seres
humanos, somos os seres mais destrutivos que habitam nela e estamos nos destruindo sem medir as consequências e sem darmos chances para nós mesmos.
Vamos nos extinguir, e junto levaremos todos os seres vivos presentes na terra
e esta permeará. Não a mais tempo de repetir velhos hábitos e erros, a hora é
agora, não podemos esperar acontecer.
Educar a ação das crianças é um grande passo de conscientização, mas não
deve ser a única atitude tomada por nós adultos. A educação ambiental, por ser
multidisciplinar e englobar diversos conhecimentos (pessoas, planeta, prosperidade, parceria) é uma necessidade, e a arte é um meio para se obter um fim
próspero. Devemos lembrar que o mal feito a um, será multiplicado e acarretará o mal de todos.
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Resumo: A Escola Profissional de Recuperação

do Património de Sintra (EPRPS) completa
este ano 30 anos ao serviço da educação patrimonial. Surgiu da necessidade de profissionais qualificados, que foram desaparecendo
com a extinção do ensino Técnico/Industrial.
Com este artigo pretendemos demonstrar o
contributo que esta escola tem sido para os
nossos alunos, quer a nível profissional como
pessoal, e para o nosso património cultural.
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Abstract: The Escola Profissional de Recuperação

do Património de Sintra (EPRPS) completes this
year 30 years in the service of patrimonial education. It emerged from the need for qualified professionals, who disappeared with the extinction
of Technical / Industrial education. With this
article we intend to demonstrate the contribution that this school has made to our students,
both professionally and personally, and for our
cultural heritage.
Keywords: Escola Profissional de Recuperação do
Património de Sintra / Patrimonial education /
Heritage / Conservation and restoration.
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A EPRPS | Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra

Somos uma escola diferente! Somos profissional e ensinamos uma educação
artística especializada e vocacionada — educação patrimonial.
É uma escola que ao longo de 30 anos carrega o nome Património, e é
geradora e integradora de várias gerações formadas para o zelo do mesmo.
Criada em Sintra em 1991, mas em funcionamento desde 1989 (DecretoLei n.º 26/89 de 21 de janeiro cria as escolas profissionais), o seu ensino tem
sido orientado na preparação de alunos para o mundo do trabalho, facultando
contactos para integrarem equipas multidisciplinares, como também para o
prosseguimento de estudos académicos.
Começou só com o curso de Técnico de recuperação do património edificado
(portaria n.º 207/92 de 19 de março), com uma formação onde se desenvolvem
capacidades de reflexão crítica, confrontando valores, ideias, metodologias,
projetos e propostas, sempre com o fim da preservação da memória, da nossa
história, do nosso passado — o nosso Património.
Com o ensino centrado na educação e na valorização do património
histórico, a formação profissional dos alunos é realizada desde a preparação
sociocultural, científica e formação tecnológica, incentivada num saber mais
profundo, com uma reflexão crítica e de curiosidade rigorosa e precisa, através
da observação e contacto direto.
Ao contrário do paradoxo sobre o ensino profissional e vocacional, a escola
profissional é exigente, rigorosa, mais trabalhosa, e com uma carga horária
superior ao ensino “regular”. Ao festejar os 30 anos a EPRPS orgulha-se “[…] de
70% dos técnicos por nós formados está inserido no mercado de trabalho e tem
uma acção relevante um pouco por todo o País.”
Contribui para a atenção, mas em simultâneo para a capacidade de refletir
sobre os conhecimentos do quotidiano, e que através da aprendizagem
globalizante, o saber e o saber-fazer, os alunos ultrapassam dificuldades e
obstáculos numa intervenção. Como refere João Alberto de Carvalho Marques,
professor da EPRPS:
[…] não se esquece dos princípios éticos que devem nortear qualquer
intervenção. Conceitos como saber analisar cada situação antes da intervenção,
ter naturalmente a certeza de que é preciso aprioristicamente traçar um
caminho a seguir, tendo sempre também a noção que cada intervenção pode
ser uma caixa da Pandora que se abre e estarmos aptos para lidar com ela. […] A
interdisciplinaridade é também pedra de toque das intervenções (Marques, 2005:5).

[…] a eventual falta de condições jamais nos impediu de inovar, de introduzir
métodos suportados por meios audiovisuais, multimédia com base informática, de
gerar estratégias comunicacionais adequadas à dinâmica de pequenos grupos, […]
(Cachado, 2004:7).

Enquanto as aulas teóricas eram lecionadas naquele primeiro andar, as
práticas eram em Cabriz, num pavilhão. Lembro, enquanto aluna, de ver o
projeto da nova escola e pensar se algum dia poderia usufruir daquele espaço.
Em 2004 a escola começa a funcionar no edifício construído para ela
pensado (Figura 1).
O ensino profissional foi relançado para:
[…] o reforço das diversas modalidades de formação profissional, que se pretendem
levar a cabo fundamentalmente através da acção conjunta dos Ministérios da
Educação e do Emprego e da Segurança Social. (Diário da República — 1 série -B,
1992:1375).

É então criado o curso de técnico de recuperação do património edificado
(Portaria n. º 207/92 de 19 de Março) e, em 2006, é reestruturado após a
organização dos princípios orientadores e gestão de currículo, passando a
Assistente de conservação e restauro através da Portaria n.º 1272/2006 de 21 de
Novembro. Nesse mesmo ano a escola lança duas novas ofertas formativas, o
curso de Técnico de fotografia e o Técnico de Design de Interiores e exteriores:
o primeiro em que o aluno congela no olhar o património através da máquina
fotográfica, o segundo reabilita edifícios, já sem a sua função principal,
interpreta, projeta e transforma “espaços preexistentes tendo em conta a
utilização, a função, a qualidade e a estética, utilizando recursos tecnológicos e
materiais adequados e demonstrando sensibilização para as questões sociais e
ambientais” (Escola Profissional de Sintra, s/d).
A adesão de alunos à escola começou a ser escassa, devido à sua nova
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— de Técnico Profissional a Assistente de conser vação e restauro

A Escola, nos dois primeiros anos de existência, passou por vários sítios em
Sintra: da Estefânia e Vila Velha, Sala da Nau do Palácio Valenças, no terceiro
andar da Divisão de Recursos Humanos no n.º 48 da Rua Alfredo Costa
à Sociedade União Sintrense, acabando por se estabelecer até ao seu 15º
aniversário num primeiro andar na Rua Nova do Zambujal, no Cacém, em
1991. Foram tempos passados numa escola que não reunia as condições como a
actual escola reúne, contudo como refere João Cachado:
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Figura 1 ∙ A Escola Profissional de Recuperação
do Património de Sintra. Fonte: http://www.
escoladopatrimonio.pt/escola.html/
Figura 2 ∙ Um dos momentos mais importantes
ao fim dos três anos do curso — a defesa da
Prova de Aptidão Profissional (PAP) no MU.SA —
Museu das Artes de Sintra. Fonte: http://www.
escoladopatrimonio.pt/escola.html/

[…] marca liceal da sua matriz: a canalização dos “meninos do insucesso” para os
cursos profissionais, criando assim um novo tipo de “guetização” e uma nova “solução
educativa” para os jovens que reprovam o 9.ºano e que “não estão preparados para
prosseguir estudos superiores” (Azevedo, 2014:39).

Ainda como refere Joaquim Azevedo, em 2014 seria o momento em que o
profissional sairia da “marginalidade” atingindo o seu auge de desenvolvimento
chegando a todas as escolas. Contudo,
[…] é o mesmo momento em que o ensino profissional corre mais riscos de desaparecer
como referencial positivo, como atenção à progressão de cada aluno, como
oportunidade educativa alternativa e de sucesso, como construção local e autónoma
de propostas educativas promotoras de boa inserção socioprofissional, como dinâmica
socioeducativa sustentada na confiança social, como boa preparação de técnicos para
as necessidades do desenvolvimento do país (Azevedo, 2014:40).

E na atual corrida dos rankings, a escola Profissional ainda acusa uma
percentagem de abandono escolar elevada, contudo deve-se ter em conta que
parte se deve ao estado socioeconómico familiar e por o aluno querer ingressar
no mundo do trabalho, e não tanto por não gostar da escola. E essa desistência
é também um ato refletido do percurso.
Somos uma escola criada especificamente para o desenvolvimento
profissional ainda assente nos cinco pilares referidos por Azevedo: “A dimensão
da escola e a relação pedagógica que ela potencia; o modelo pedagógico; a
ligação à comunidade local; O regime administrativo e gestão; O regime de
certificação” (Azevedo, 2014:24-5).
Temos uma missão: ser e/ou continuar a ser uma referência ao nível do
ensino profissional na área de conservação e restauro, formar jovens adultos
para os valores do zelo pelo nosso património, para uma cidadania ativa em
comunhão com a sociedade, preparando-os para o mundo do trabalho e
superando as diversas dificuldades que possam surgir na vida profissional. Com

545
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

localização, mas também devido à abertura de mais oferta profissional agora
nas escolas secundárias (em 2014 estava instalada em 738 “estabelecimentos”).
Contudo o encaminhamento feito dentro do secundário, em algumas escolas,
não está a ser feito condignamente, os alunos que nos chegam vêm mal
encaminhados, com postura de desistência e a pensar que a escola profissional
é para os mais fracos, pois enquanto que há escola secundárias que procuram
responder corretamente a estes novos cursos, outras escolas secundárias
continuam com a sua
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a abertura de novos cursos acompanhamos a evolução do concelho e a procura
às necessidades locais e contribuir assim para o crescimento económico e
redução da taxa de desemprego.
Pela qualidade do nosso trabalho a nível nacional e internacional e continuar
com as parcerias e protocolos com empresas das áreas e dar resposta a pedidos
públicos ou privados, como temos vindo a fazer.
2. As PAP — Provas de Aptidão Profissional

Quer como Técnico Profissional ou como Assistente de Conservação e
Restauro, os alunos sempre intervieram, e continuam a intervir, no mais diverso
património. A EPRPS orgulha de apresentar aos longos destes 30 anos:
[…] obra de grande qualidade técnica. Apadrinhou intervenções em património
erudito e popular. Em arte sacra ou profana, pública ou privada. Sempre norteada
pelos princípios éticos que salvaguardam a integridade física dos objectos e sempre
com a qualidade técnica já sobejamente reconhecida (Marques, 2005:6).

A prova de aptidão profissional “surge na sequência do principal objetivo
deste curso de formação — a preparação dos jovens para a vida activa” (Santos,
2016:21). No 3.º ano, após a passagem por seis áreas tão distintas em formação
em contexto de trabalho, elaboram o relatório final de cada uma e apresentam
publicamente perante um júri. As apresentações das provas de aptidão
profissional contam sempre com júris que “incorporam as mais destacadas
personalidades nacionais em domínio” (Cachado, 2004:7) (Figura 2).
Este ano em concreto, os alunos finalistas trabalharam no Palácio Nacional
da Ajuda, Lisboa — área de Estuques (Figura 3) e Metais, Quinta do Conventinho,
Loures — área de Cantarias, Palácio da Pena, Sintra — área de madeiras, Quinta
nova da Assunção, Belas — área de Azulejos e Pintura Mural.
A escola, nestes últimos 30 anos, “tem apostado na consciencialização
da importância da preservação do património cultural como condição
indispensável para a garantia nacional” (Pereira & Cardoso, 2010:114) indo ao
encontro da Lei de Base do Sistema Educativo:
[…] organiza-se de forma a contribuir para a defesa da identidade nacional e para o
reforço da fidelidade à matriz histórica de Portugal, através da consciencialização
relativamente ao património cultural do povo português. [(alínea a) do Artigo 3º da
Lei 46/86, de 14 de Outubro].

547
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 3 ∙ João Antunes durante a intervenção nos Estuques
decorativos da Escadaria de Cortejo do Palácio Nacional da Ajuda
em Lisboa — Formação em Contexto de trabalho. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Inauguração da intervenção de conservação
e restauro do Hidroplanador Portugal, cerimónia que decorreu
o 50º aniversário do Museu do Ar, na presença do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 21 de novembro
de 2018. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ João Antunes, aluno finalista do 3º ano, a discursar
para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
na inauguração da intervenção de conservação e restauro do
Hidroplanador Portugal, cerimónia que decorreu o 50º aniversário
do Museu do Ar. Fonte: própria.
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3. Na voz dos alunos
Contudo, se não nos deixarmos absorver pela necessidade de atingir um objectivo
profissional, descobrimos que, mais importante que formar um técnico, é construir
uma pessoa.
Ora, se antes poderia dizer que a distinção da nossa escola era notável quanto à
capacidade de formar bons técnicos, parece-me ainda mais significativa a intervenção
deste pequeno universo escolar no desenvolvimento pessoal de cada aluno (Diniz,
2004:47).

Na voz de João Antunes, aluno finalista:

Foi difícil toda esta mudança. Não estava minimamente preparado para
mudar tão repentinamente de escola. Acabara o 9º ano numa escola também
de excelência, os Salesianos de Manique, onde tinham cerca de 1700 a 1800
alunos, e passei para a Escola Profissional de Recuperação do Património de
Sintra (EPRPS) que tinha cerca de 70 alunos no ano que entrei, cerca de 0,40%
em relação aos Salesianos.
Infelizmente no meu ano, a escola esteve para fechar, tinha pouco
reconhecimento a nível nacional. Muito raro eram as pessoas, a quem eu
perguntava se sabiam da sua existência, e quem reconhecia eram apenas
pessoas que já exerciam a sua vida profissional há algum tempo.
O ensino Técnico Profissional tem desde há muito tempo um rótulo que tem
sido complicado mudar. Diz-se que os cursos profissionais são para pessoas com
mais dificuldades ou até para pessoas que não têm capacidade para frequentar o
ensino regular porque exige muito. Confesso que tive receio, foram muitas horas,
noite e dia, a debater-me com esta informação até que me inscrevi no profissional.
É este rótulo que infelizmente não traz mais pessoas para esta vertente.
Felizmente vim e agora consigo comprovar a toda a gente que estão
completamente enganadas.
O curso profissional é árduo, com uma carga horária que exige uma grande
entrega de cada um. Forma pessoas dinâmicas e bons profissionais em cada área.
No fim de curso, cada um é posto à prova onde temos de nos preparar para
apresentar as Provas de Aptidão Profissional (PAP), algo que muitos temem
devido à sua exigência. Para além de toda a vertente teórica, temos também
uma grande vertente prática que nos forma logo para ingressarmos no mundo
do trabalho. Contudo alguns alunos como eu não o querem fazer logo e sim
prolongar os estudos na faculdade. No ano letivo 2018/2019, apenas 15% dos
alunos fizeram-no sendo que, estes fazem parte dos 45% dos alunos portugueses
que terminaram o secundário no profissional.

Todo este trabalho árduo que tivemos, prova que um curso profissional não deve ser
tomado como algo básico, o que infelizmente se tornou num estereótipo. Felizmente,
hoje em dia, os cursos profissionais têm ganho uma maior procura e valorização do
que outrora. Tem sido revelado uma melhor preparação do aluno para a sua vida
profissional (discurso proferido no dia 21 de novembro de 2018).

No natal de 2018, a nossa escola foi convidada a realizar um presépio original
para entregar ao atual Ministro da Educação, Tiago Brandão, no ministério
da educação na Avenida 24 de Julho. O presépio foi realizado pelos alunos de
Conservação e Restauro e entregue por mim e pela minha colega Maria Inês
Pereira (Figura 6 e Figura 7).
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Nós como profissionais qualificados após a conclusão do curso, nem sempre
temos o devido valor atribuído que merecíamos. É verdade que temos muito
para aprender, mas é certo que também já temos muito para dar.
O que realmente importa e que realmente nos transmitem é a importância
da preservação do saber-fazer dos antigos. Professores, antigos alunos dos
mestres, transmitem-nos os conhecimentos, a educação, moldando-nos para
uma vertente que é uma entre as demais metodologias com grande relevo na
Conservação e Restauro, o saber-fazer.
Neste curso trabalhamos e ganhamos experiência a nível prático em seis
áreas: Azulejos, Cantarias, Estuques, Madeira, Metais e Pintura Mural.
Encontramos nesta escola pessoas excelentes, desde os funcionários aos
professores, diretoras e alunos. Felizmente existe uma grande empatia entre
todos, algo que certamente se manterá mesmo após a nossa saída.
Estou a acabar mais uma etapa na minha vida, apesar de ainda não ter
terminado sei que vou ter imensas saudades e com uma grande vontade
de regressar, farei-o certamente. Aprendi muito nesta escola, tanto como
profissional que serei, mas também como pessoa que sou. Estive à frente de
grandes projetos, trabalhei em sítios patrimonialmente importantes, tive
a oportunidade de ajudar outras pessoas. Não tenho como agradecer. Tive
experiências como a apresentação de um trabalho realizado pela escola — a
intervenção de conservação e restauro, durante seis anos (2012-2018), do
Hidroplanador Portugal (onde tivemos como “missão” devolver à história um
exemplar único da ciência aeronáutica), — ao atual Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa no Museu do Ar (Figura 4 e Figura 5).
Tive oportunidade de discursar na presença do presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa:
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Figura 6 ∙ Entrega do presépio ao Ministro da Educação,
Tiago Brandão. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Presépio realizado pelos alunos do curso Assistente
de conservação e restauro, cerâmica com folha de outro.
Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Intervenção de conservação e restauro em três
esculturas na Igreja Coração Imaculado de Maria no Cacém;
limpeza mecânica na escultura representativa de Cristo
ressuscitado. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Equipa formada por dois professores, Marta
Frade e Oseias de Souza, e quatro alunos, Diogo, Cecília,
Inês e João na intervenção de conservação e restauro em três
esculturas na Igreja Coração Imaculado de Maria no Cacém;
limpeza mecânica na escultura representativa de Cristo
ressuscitado. Fonte: própria.
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Para além das intervenções ao longo do ano curricular, tive a oportunidade,
durante as férias de Carnaval de 2018, de participar em ação extracurricular,
numa intervenção de conservação e restauro em três esculturas, pertencentes
à Igreja Coração Imaculado de Maria no Cacém, complementando assim a
minha formação curricular (Figura 8 e Figura 9).
Outra grande experiência foi o de ter sido recentemente convidado pela
minha antiga escola (Salesianos de Manique) a dar uma palestra sobre a minha
vida estudantil e profissional para os alunos de 9º ano. Esta atividade teve como
objetivo ajudar e guiar 312 alunos numa decisão muito importante da sua vida,
o seu futuro.
Dia após dia tenho mais orgulho em dizer que me formei numa escola
profissional, sem medos nem receios. É felizmente, uma das grandes marcas
que ficará comigo para o resto da minha vida.
Conclusão
Que acertado remate e sábia prova esta de, numa Escola de Recuperação do
Património, oferecer as vitualhas locais, confirmando as raízes de quem herda uma
cultura, de quem pretende permanecer e projectar no futuro a mais nobre de todas as
actividades, na lúcida presunção de que ensinar é viver.
João Cachado

Somos uma escola Diferente! Somos papel determinante, há 30 anos, na
preservação, conservação e restauro do património cultural, sendo a educação
patrimonial uma grande característica de qualidade e quantidade na formação
dos nossos jovens, que ao terminarem este percurso formativo vocacional, podem
exercer de imediato, inseridos numa equipa e coordenados por superiores, de
forma cuidada e consciente.
Podem até não seguir o curso ao terminarem a escolaridade obrigatória, mas
fica o sucesso de se ter conquistado o aluno como pessoa, indivíduo que ao longo
da sua vida de estudante foi perdendo a confiança face às dificuldades, e que
precisou de um olhar mais próximo, cheio de estímulos para voltar a acreditar.
Numa fase em que os professores acusam cansaço, em que as aulas são dadas
já em modo de atingir metas, o resgatar de um aluno de uma possível desistência
e cativá-lo novamente ao interesse no ensino, acaba por ser a Diferença.
Tem de haver paixão, vontade de mudar — mesmo que seja pouco — e
quebrar barreiras, brincar com eles, mostrar-lhes que o professor é um ser
humano, que também tem medos, dificuldades a superar! É uma figura que
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para além de ensinar, pode ajudar na valorização, no elevar da autoestima, no
acreditar do concretizar, de que são capazes.
Olhamos os alunos, não como números, nos rankings ou nos gráficos, mas
como seres individuais, fazendo a ponte com a frase da conservação e restauro,
cada caso é um caso, e perceber o que o perturba, quais as ajudas que precisa
na tentativa de o reconquistar, resgatando um aluno perdido e mostrar que a
flexibilidade, palavra na ordem do dia, está no professor e não nos currículos!
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Resumo: O presente artigo versa sobre diver-

Abstract: This article deals with several ways of

sos modos de relação entre jovens e museus
de arte contemporânea, mediados pela escola. A partir de uma perspectiva pós-modernista enquadrada no construcionismo social,
foi possível verificar que os jovens reclamam
por práticas mais participativas do que aquelas que tradicionalmente a escola e os museus
lhes oferecem. Se lhes for dado um espaço
participativo e de autoria na relação com o museu, isso conduzirá à criação de propostas alternativas e a aprendizagens com significado.
Palavras chave: relação escola-museu / arte
contemporânea / museologia crítica / jovens
/micronarrativas.

relationship between young people and museums of contemporary art, mediated by the school.
From a postmodernist perspective framed in
social constructionism, it was possible to verify
that young people demand for more participative practices than those traditionally offered by
schools and museums. If they are given a participatory and authorship space, this will lead to the
creation of alternative proposals to the museum’s
narratives and to meaningful learning.
Keywords: relationship school-museum / contemporary art / critical museology / young people /
micronarratives.

1. Enquadramento teórico

No contexto pós-moderno, que desmonta o mito da verdade universal e absoluta, assumindo que o que é verdadeiro ou falso depende de nós (Ibáñez, 2001),
concretizei esta investigação através de uma abordagem qualitativa. A minha
opção pela compreensão de realidades específicas, atribuindo importância às
narrativas pessoais, desde uma perspectiva subjectiva, encontra fundamento
no construcionismo social.
Assumir a realidade como uma construção social é também assumir que
os museus são instituições criadas de acordo com propósitos estabelecidos
socialmente e que funcionam segundo convenções sociais que defendem interesses particulares (Duncan, 2004). Para questionar as narrativas dos museus,
socorro-me das teorias da museologia crítica, que pode ser definida como um
campo de estudo que examina imaginários, narrativas e discursos, bem como
as suas articulações e integrações com diversas estruturas organizacionais, que
levam a cabo produções culturais e artísticas articuladas (Shelton, 2011). Neste
contexto, Nuria Rodríguez (2011) defende também que o museu é um produto
de construção social que manifesta uma ordem social e que é influenciado por
diferentes tipos de poder. A identificação de diferentes tipos de discurso, por
Carmen Mörsch (2009), — afirmativo, reprodutivo, desconstrutivo e transformativo — sistematiza um conjunto de práticas que permitem compreender que,
na educação em museus, o discurso pelo qual se opta terá consequências diferentes nos públicos que visitam os museus.
Para compreender as práticas que se levam a cabo nas escolas, socorro-me
das teorias da pedagogia crítica e da pedagogia dialógica. A pedagogia crítica
encontra abordagens diferentes consoante os autores e autoras que utilizam
este conceito. Embora atribuindo à pedagogia crítica o objectivo comum de
justiça social, essas definições podem ser mais radicais ou mais brandas. Vão
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A investigação versa sobre a relação entre jovens e museus de arte contemporânea, sendo a escola a ponte dessa relação. Tratam-se de jovens que, à época do
trabalho de campo, frequentavam o 3º ciclo em escolas do distrito de Lisboa e
tinham idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos. Os museus abordados localizam-se também no distrito de Lisboa. Parti do seguinte interrogante: como
se constroem relações pedagógicas entre escolas e museus de arte contemporânea? A pesquisa levou-me a procurar outras professoras, outras escolas e outros
alunos que, em contexto escolar, visitassem um museu de arte contemporânea,
com a sua professora de Educação Visual.
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desde a educação libertadora de Paulo Freire até às pedagogias de orientação
neomarxista e às pedagogias de inspiração anarquista (Silva, 2000). Uma das
metas fundamentais da pedagogia crítica é ensinar os estudantes a crer que a
democracia é conveniente e possível (Giroux, 2008), assim como todas as contradições derivadas da raça, da classe social, das tendências sexuais ou do género, que existem dentro da sociedade (Steinberg, 2008).
Numa outra perspectiva, a pedagogia dialógica tem como objectivo envolver os estudantes a participar, explorando a multivocalidade (Dyshte, Bernhardt & Esbjørn, 2013). O posicionamento pedagógico que utiliza o diálogo como
meio encontra eco no que Elisabeth Ellsworth (2005) chama de diálogo comunicativo como legitimação do status quo sócio-político e como compreensão da
norma e da intenção consciente, através da exclusão da descontinuidade e da
diferença. Significa que, ainda que o receptor discorde do que é dito pelo emissor, a primeira etapa é a da compreensão do ponto de vista do emissor que, afinal, não necessitava de debate.
2. Estado da questão

As práticas da educação artística em Portugal contemplam, com frequência,
visitas escolares a museus de arte contemporânea: “Estes grupos [escolares]
são uma prioridade dos serviços educativos.” (Fróis, 2008:68). Quanto mais
anos de educação artística têm os alunos, mais visitas fazem a museus e quanto mais elevadas são as habilitações académicas dos pais/famílias dos alunos,
mais estes visitam museus (Mastandrea &Antonini, 2012). Assim, alunos com
ambientes familiares social e economicamente mais favorecidos visitam mais
museus e, eventualmente, estarão mais receptivos à ideia de que os museus são
locais de aquisição de cultura erudita, aceitando de forma acrítica a hegemonia
dos seus discursos. Se as práticas educativas tradicionais nos museus partem
da ideia de que a obra de arte é portadora de mensagens que apenas podem
ser analisadas através dos métodos da história de arte — como o historicismo
ou o formalismo — reservados aos especialistas, como o comissário, não existe
espaço para interpretações divergentes (Arriaga, 2008).
As visitas constituem uma prática comum utilizada pelas professoras, com
objectivos diversos, sendo que o mais comum é o de criar uma relação entre um
conteúdo específico do currículo e o tema do museu que se visita (Huerta, 2011;
Oliveira, 2010), sem implicar os estudantes no desenvolvimento de projectos
que lhes interessem (Acaso, 2013).
Considerando as necessidades das escolas e dos museus, é relevante o interesse de ambas as instituições nas visitas escolares. Por esta razão, a relação entre
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escolas e museus seria supostamente empática e interessada, embora alguns
alunos definam os museus como lugares agradáveis e outros como lugares aborrecidos (Moutinho & Ferreira, 2007; Oliveira, 2009; Triggs & Wishart, 2010).
Há estudos que apontam para o facto de nem sempre os discursos dos museus irem ao encontro das necessidades das escolas e de nem sempre as atitudes das escolas serem compatíveis com o desenvolvimento de um trabalho producente por parte dos museus (Oliveira, 2013; Huerta, 2010), essencialmente
porque a natureza das duas práticas são diferentes e também porque escolas
e museus se regem por regulações distintas e organogramas não coincidentes
(Serdio, 2010). Há necessidades ao nível da formação de docentes interessados
no diálogo entre a escola e o museu, mas também das educadores de museus,
às quais falta uma compreensão adequada do contexto escolar e das necessidades específicas das professoras (Baldriga & Rech, 2011).
Regra geral, os museus tipificam os seus públicos e constroem ideias sobre
os comportamentos das professoras e das turmas, que, idealmente, devem
acreditar no que o museu expõe, posicionando-se a partir dos mesmos valores,
conhecimentos e expectativas de quem organiza a exposição (Padró, 2009).
Os textos da exposição contêm frequentemente referências à História da Arte
recorrendo a um vocabulário sofisticado e indecifrável para muitos visitantes
e assim, mesmo que os museus apregoem que são para todos, estas práticas
não contribuem para esse objectivo, acabando por ser um lugar de exclusão
(Duncan, 2004). Como os museus têm uma concepção modernista da educação artística (Padró, 2009), não falam para toda a gente, falam para um público
“educado”. O museu é entendido como o templo da cultura, mas a escola não
(Calcagnini & Testa, 2004). A relação entre escola e museu tem um carácter
“clientelar” ou “de “serviço”, sem lugar a uma relação de diálogo mais profunda e transformadora (Serdio, 2010:47).
A pós-modernidade foi marcada também pela decadência das macro-narrativas [“grand narratives”] e pela valorização das micro-narrativas [“little
narratives”- “petit récit”] (Lyotard, 1984:60). Seria talvez mais proveitoso que
o museu pudesse educar a partir dos micro-relatos, das experiências pessoais
e subjectivas, atravessando os formatos que se pretendem eruditos (Juanola,
2010), construindo conhecimento de forma colaborativa.
Durante a experiência da visita ao museu, as professoras convertem-se em
personagens invisíveis (Huerta, 2011). Dentro da escola, a professora é uma
orientadora e uma conselheira, mas dentro do museu, a mesma pessoa é uma
acompanhante, uma responsável, uma tutora, o que resulta no facto de uma boa
parte das professoras se sentir menorizada perante a linguagem da arte (Huerta,
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2010). No momento em que o museu acolhe o grupo escolar, imediatamente lhes
dá a conhecer um conjunto de regras proibitivas, criando uma representação do
visitante ideal (Padró, 2011). Os museus constituíram-se como uma das formas
de legitimação da História e esta legitimação precisa de ser desconstruída (Shelton, 2011) através da participação individual. Há registo de alguns modelos de
exposições que podem ser adoptados pelos museus e que compreendem uma
maior pluralidade de discursos, permitindo que não-especialistas tenham voz
activa, com vista a uma efectiva participação social (Lorente, 2011).
3. Conceitos-chave

Para esta investigação, sustentei-me em quatro quatro conceitos-chave que me
guiaram na fundamentação e que utilizei na análise das evidências recolhidas.
Estes quatro conceitos servem o território da escola e do museu.
O primeiro conceito é o de Estilo Docente e está relacionado com as formas
de os docentes interagirem em aula e que reflecte as concepções que têm sobre
conhecimento, ensino e aprendizagem. No que respeita ao conceito aplicado
aos contextos dos museus, equiparo a figura de docente à da educadora de museus, que lida com o grupo de jovens que visita o museu e relevo, dentro da temática da profissionalização do pessoal dos serviços educativos dos museus, a
existência de vários trabalhos publicados, nomeadamente portugueses e espanhóis que reflectem as suas condições de trabalho e de formação (López, 2009;
Oliveira, 2010; Amengual, 2012).
O segundo conceito é o de Relações Pedagógicas e aborda o acto da aprendizagem conjunta e colaborativa. Questiono a transmissão unilateral de conhecimentos de docente para aluno (Porres, 2012; Hernández, 2011; Correa e
Aberasturi, 2013; Corti e Llanes, 2013), quando se poderia dar lugar ao poder pedagógico do diálogo analítico tal como Elizabeth Ellsworth (2005), como uma
mediação que não se completa nem acaba, pois todos os sujeitos são portadores
de testemunhos únicos que provocam descontinuidades de leitura, ou seja, rupturas para com o previsível.
O terceiro é o de Arte e Conhecimento Artístico, que significa o que se crê
que se deve ensinar sobre arte. A educação artística tem várias definições e
conteúdos, dependendo do contexto e do desenvolvimento económico de cada
país (Bamford, 2009). As diferentes concepções sobre a estética em diferentes culturas produz uma diversificação sobre a educação artística muito maior
do que as diferenças que se encontram no ensino das matemáticas e das línguas estrangeiras (Gardner, 1994). Carla Padró (2011a) explora três conotações
com o conceito de “crítica” que poderiam conduzir a relações pedagógicas:
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Figura 1 ∙ Visita de uma turma ao Museu Coleção
Berardo. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Processo de criação de uma actividade educativa
na Casa das Histórias Paula Rego, por duas alunas.
Fonte própria.
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estranhar-se, emancipar-se e transformar a partir de dentro. Tendo em conta
que o campo artístico reivindica cada vez mais o campo pedagógico, na relação
entre museus e escolas, Serdio (2010) adverte que as instituições educativas e
culturais beneficiar-se-iam mutuamente se deixassem de viver de costas voltadas, insistindo na aceitação de que a aprendizagem é algo necessário para a
vida e que deveria ter em conta a realidade quotidiana.
Por último, o quarto conceito-chave é o de Estratégias de Aprendizagem,
que se relaciona com as actividades e propostas concretas que as professoras e
as educadoras estabelecem com intenção de que os alunos encontrem motivações para aprender. Em vez de considerarem os jovens como futuros visitantes
em adultos (Fróis, 2008), os museus poderiam dar-lhes condições de conforto
físico e intelectual, algo que, em termos históricos, poucos se preocuparam em
oferecer (Fróis, 2008; Hein, 1991).
4. Metodologia

Para realizar o trabalho de campo utilizei uma abordagem etnográfica, participando na vida diária das pessoas (Hammersley e Atkinson, 1994), com o objectivo de descobrir como actuam no seu dia-a-dia (Humphreys, 2005, citado por
López, 2009:103).
Elegi o estudo de casos como método, procurando compreender de forma
aprofundada realidades particulares, que normalmente ficam invisibilizadas
noutro tipo de estudos, como acontece com os estudos através de amostras
(Stake, 2010). Através da definição de mais do que um caso — estudo de casos
colectivo-, compreendi que possuíam elementos comuns e que poderia fazer
uma interpretação colectiva do assunto investigado. Nesta investigação, um caso
é uma turma do 3º ciclo que visita um museu de arte contemporânea: o Museu
Colecção Berardo recebeu 1 turma da Escola Básica dos Eucaliptos e 1 turma do
Colégio dos Plátanos (Figura 1); o Museu Nacional de Arte Contemporânea —
Museu do Chiado recebeu 1 turma da Escola Secundária de Vergílio Ferreira; e a
Casa das Histórias Paula Rego recebeu 1 turma da Escola Secundária de Vergílio
Ferreira (Figura 2).
Como estratégias de recolha de evidências, utilizei a entrevista etnográfica
(a alunos, professoras, directoras de escola, educadoras de museu e coordenadoras dos serviços educativos dos museus), a observação participante (a aulas
de educação visual e às visitas que cada turma efectuou ao museu), a recolha e
análise de informação documental (regulamentos, artigos de imprensa, emails)
e o focus group (com as pessoas entrevistadas). Utilizei o diário de campo, as gravações em áudio e fotografias como instrumentos de registo.

5. Análise das evidências

Para proceder à análise de evidências, utilizei como referente o conceito de incidente significativo (partindo inicialmente do conceito de incidente crítico).
Um incidente, para que seja considerado crítico, acontece num contexto cujo final ou intenção teve um determinado sentido (Loureiro, 2012). O incidente crítico destacou-se do contexto no qual sucedeu, ocasionando nos participantes
um efeito específico, positivo ou negativo (Monereo & Monte, 2011). Trata-se
de uma realidade emergente, percebida por mim, como investigadora, que não
pode ser reduzida às partes que o compõem, revelando imagens e evocando
sentimentos (Charmaz, 2006). O incidente significativo pode formar parte do
que as instituições — escola e museu — estabelecem como práticas de rotina ou
de ruptura para com essa rotina (Monereo & Monte, 2011) e Hernández (2007).
Nos quatro estudos de caso realizados, identifiquei 356 incidentes significativos. Em cada um dos incidentes significativos identifiquei os comportamentos de cada interveniente, no sentido de converter o incidente em unidades mais pequenas de análise (Gremler, 2004). Identifiquei 1927 unidades de
análise. Estas unidades de análise foram agrupadas por semelhança temática,
reiterando ou repetindo a análise (Quintana, 2006). Deste agrupamento resultaram 474 indicadores. Estes indicadores foram agrupados em 9 temas, contribuindo assim para a construção de possibilidades de resposta aos interrogantes
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Vásquez & Angulo (2003) apresentam três critérios fundamentais para a ética da negociação — confidencialidade, colaboração e imparcialidade –, que me
esforcei por cumprir. Tal como Eneritz López (2009), questionei os meus direitos de investigadora, sabendo que iria intervir na vida de outras pessoas, iria
utilizar as suas palavras e experiências, pelo que o meu objectivo teria de passar
por construir conhecimento útil a essas pessoas sem atraiçoar a confiança que
em mim haviam depositado. Neste sentido, realizei a devolução dos dados, a
retroalimentação (Stake, 2010; Gibbs, 2012), oferecendo aos participantes informação sobre os resultados da investigação.
A reflexividade é particularmente importante na abordagem qualitativa,
pois implica dar-se conta de que as orientações de quem investiga interferem
nas interpretações e conclusões da investigação. Trata-se de um mecanismo
significativo dentro da investigação social, que assume não ser nem poder ser
realizada numa espécie de território autónomo isolado da sociedade e da biografia de quem investiga (Hammersley e Atkinson, 1994). É através da reflexividade que se garante a validade do estudo, pois quem investiga é o principal
instrumento da investigação (Simons, 2011).
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de investigação. Dentro de cada tema foram definidos sub-temas, de modo a
que os indicadores pudessem agrupar-se de forma mais imbricada, criando relações ainda mais próximas (Coffey & Atkinson, 2003). O resultado foi a definição de 46 sub-temas. Dando seguimento ao processo de “recontextualização”
de Tesch (1990), atribuí a cada um dos indicadores uma conexão com um dos
quatro conceitos-chave abordados no enquadramento teórico.
Conclusão

Os alunos valorizam mais um Estilo Docente que lhes delegue competências do
que um estilo mais academista que não tenha em conta as suas necessidades. Os
docentes destes alunos tiveram uma educação modernista, que reproduzem, ou
modificam, de acordo com o seu capital cultural e as suas convicções, facto que
não confirma a segunda hipótese colocada, que indiciava que o estilo docente estava mais relacionado com o contexto social da escola. A influência do estilo docente na relação entre escolas e museus é relevante, na medida em que o museu
se assume como educador da escola através de práticas modernistas e, como tal,
não se mostra na disposição de atender às necessidades das escolas.
As Relações Pedagógicas entre escolas e museus evidenciaram um lugar praticamente inexistente. A oferta educativa dos museus acaba por estar mais relacionada com a política do museu do que com situações de aprendizagem, o que
confirma a primeira hipótese colocada. A aprendizagem conjunta e colaborativa
é uma prática pouco explorada que traz benefícios importantes para a aprendizagem, assim as professoras e as educadoras estejam na disposição de valorizar as
subjectividades dos alunos, proporcionando-lhes momentos de questionamento
que sejam providos de sentido, ou seja, importantes para as suas vidas.
A arte e o conhecimento artístico são abordados, quer na escola, quer no
museu, de acordo com a concepção de aprendizagem defendida pela professora e pela educadora. Da exigência pela técnica às leituras pluralistas, há todo
um conjunto de possibilidades de trabalho cuja abordagem é decidida pelas
professoras e pelas educadoras. O museu continua a ser encarado como um lugar de aprendizagem, quer para os alunos, quer para as professoras, mas pratica
sobretudo a transmissão de conhecimentos, embora os alunos, e por vezes as
professoras, reclamem por outras práticas mais participativas. Nos casos estudados, os jovens não puderam gerar propostas alternativas às que lhes foram
oferecidas pelos museus, o que não possibilitou a verificação da terceira hipótese colocada. Contudo, através de uma intervenção educativa que realizei com
uma das turmas dos estudos de casos e um museu de arte contemporânea do
mesmo estudo, aferi que através de uma abordagem diferenciadora de carácter
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participativo é possível que as práticas docentes contemplem o papel da autoria
dos jovens na sua relação com o museu, algo que verifiquei ser importante para
que os jovens pudessem ser produtores de conhecimento dotado de sentido.
As estratégias de aprendizagem com que os alunos se deparam são seleccionadas e decididas pelas professoras, nas escolas, e pelas educadoras nos museus. Significa que os alunos são confrontados com estratégias, com as quais é
suposto aprenderem, que variam segundo a concepção de aprendizagem que
aquelas pessoas possuem. A relação do professorado com a oferta educativa
dos museus está, afinal, relacionada com o seu capital cultural e com os modos
de relação com a escola, e não com o contexto social em que a escola se insere.
Os alunos valorizam estratégias mais participativas que nem sempre a escola
está preparada para permitir e às quais poucas vezes os museus estão abertos.
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Desgaste das Relações Profissionais.
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Psicología: Tópicos de actualidad. Lima:
UNMSM.
Rodríguez, N. (2011). “Discursos y
narrativas digitales desde la perspectiva
de la museología crítica”. In Guerrero,
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ao ensino e à aprendizagem
abrangendo museus, tecnologia
interactiva e trabalho de equipa —
Um guia para professores e tutores.
University of Bristol: The Partners,
MuseumScouts, Comenius 2.1.
European Project. Available at
http://museumsscouts.org/Handbooks/
PT/091209_MS_Handbook_part1_PT_
online_v01.pdf
Vásquez, R. & Angulo, F. (2003).
Introducción a los Estudios de
Casos: Los primeros contactos con la
Investigación Etnográfica. Granada:
Aljibe.

Poetry, heritage, art: learning by creating

OLGA DUARTE PIÑA*
Artigo completo submetido a 4 de maio de 2019 e aprovado a 15 maio de 2019.

*España, Profesora en el Grado de formación de maestros para Educación Infantil.
AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Calle Pirotecnia s/n, 41013, Sevilla, España. E-mail: oduarte@us.es

Resumen: Pretendemos, a través de la poe-

Abstract: Through poetry, understood as a legacy

sía entendida como legado patrimonial y de
creación artística, desarrollar una propuesta de enseñanza y aprendizaje que englobe
las tres áreas del currículo de Educación
Infantil: Autonomía e iniciativa personal,
Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación. Lo que motiva
esta propuesta es acercar el género literario
poético a los niños y niñas y para ello se tomará la obra de Gustavo Adolfo Bécquer
(1836-1870), considerado el primer poeta
moderno en lengua española, iniciador del
lenguaje poético de la modernidad a mediados del siglo XIX y fuente de inspiración
para generaciones posteriores a lo largo del
todo el siglo XX y hasta nuestros días. El diseño didáctico comprende la biografía del
autor y sus lugares, una selección de Rimas
y Leyendas con las que los alumnos trabajarán la deconstrucción de textos para generar
poemas nuevos o la creación de nuevos relatos; las posibilidades plásticas que las his-

of heritage and artistic creation, we intend to
develop a teaching and learning proposal that encompasses the three areas of the Infant Education
curriculum: Autonomy and personal initiative,
Knowledge of the environment and Languages:
communication and representation. What motivates this proposal is to bring the poetic literary
genre closer to children, and for this purpose the
work of Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870),
considered the first modern poet in the Spanish language, initiator of the poetic language of
modernity in the mid-nineteenth century and
source of inspiration for subsequent generations
throughout the entire twentieth century and up to
the present day, will be taken. The didactic design
includes the biography of the author and his places, a selection of Rhymes and Legends with which
the students will work on the deconstruction of
texts to generate new poems or the creation of new
stories; the plastic possibilities that the stories
inspire them; the visit to the spaces of the poet in
the city of Seville; the observation and handling of
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Poesía, patrimonio, arte:
aprender creando

568
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

torias les inspiran; la visita a los espacios del
poeta en la ciudad de Sevilla; la observación y
el manejo de fotografías; y la composición de
un cuaderno de trabajo a partir de todas las
creaciones. La metodología que sigue esta
propuesta es la metodología de investigación
escolar y tiene en cuenta este modelo didáctico las interrelaciones entre contenidos,
metodología y evaluación, vinculadas a las
finalidades de la enseñanza. Se espera con
la experimentación de esta propuesta que
el alumnado de Educación Infantil aprenda
significativamente poesía, patrimonio y arte
a partir de sus propias creaciones.
Palabras clave: poesía / educación patrimonial / educación artística / educación infantil / innovación educativa.

photographs; and the composition of a workbook
from all the creations. The methodology that this
proposal follows is the school research methodology and takes into account this didactic model
the interrelations between contents, methodology
and evaluation, linked to the purposes of teaching.
With the experimentation of this proposal, it is
hoped that Infant Education students will learn
significantly poetry, heritage and art from their
own creations.
Keywords: poetry / heritage education / art
education / children’s education / educational
innovation.

Introducción

Si en la anterior edición del Congreso presentábamos unas Aproximaciones a la
enseñanza del patrimonio cultural y a la educación artística en la formación docente de Educación Infantil en la que esbozábamos el esquema de un posible diseño
didáctico, en esta ocasión, avanzamos para concretar una propuesta educativa
en torno a la poesía, el patrimonio y el arte. La finalidad principal de este empeño es comprobar que, desde las primeras edades escolares, los niños y niñas
están dispuestos abiertamente a aprender sin prejuicios y porque “todas las enseñanzas deben comenzar en la escuela de párvulos y todas continuar a las par
y progresivamente hasta que el alumno deje la escuela.” (Cossío, 2007:27).
La poesía no se integra en Educación Infantil sino que se introduce de forma anecdótica, con cancioncillas infantiles al inicio y final de la jornada, o con
poemas que rara vez tienen en cuenta la tradición literaria pues, más bien, son
creaciones rimadas que vienen desde las editoriales usadas habitualmente por
los docentes; quizá, en alguna ocasión especial, se aprenden los niños y niñas
algún poema pero sin trascendencia educativa.
Como quiera que queremos continuar con la línea de trabajo planteada el
año anterior, pretendemos experimentar lo que acontece en el aula de Infantil
en lo que respecta a la enseñanza y el aprendizaje de la poesía, el patrimonio y
el arte interrelacionando los tres ámbitos de conocimiento desde un abordaje
analógico (Queiroz, 2016), siguiendo los modos de mediación sociocultural propuestos por Hernández-Hernández (2013) y con una metodología de investi-

1. Sobre la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer
(Sevilla, 1836 — Madrid, 1870)

Aunque José Luis Cano afirma en la edición de Cátedra: “La vida de Gustavo
Adolfo Bécquer se puede contar en pocas páginas. No conocemos de él ni grandes aventuras, ni grandes viajes, ni grandes acciones.” (1980:11); hay una maravillosa obrita de Julio Nombela que está incluida en su libro Impresiones y recuerdos (1909-1912) dedicada al amigo y titulada Bécquer, así que la vida dio para
una obra organizada en pequeños capítulos iniciados con unas prosas y versos
del poeta a modo de cabecera. El primer capítulo titulado La luna entre las nubes
se escondía comienza de esta forma: “No tardé en ser como Nogués, admirador
del vate, desconocido entonces y que en efecto llegó a ser una de las glorias más
puras y legítimas de la literatura española: Gustavo Adolfo Bécquer.” (2010:21).
Nacido en Sevilla en febrero de 1836, a los diez años se queda huérfano y
es criado por su madrina Manuela Monahay, “y allí tiene lugar el primer encuentro de Bécquer con lo maravilloso: una espléndida biblioteca que devora
en pocos meses, y donde están, ricamente encuadernadas, las obras de Víctor
Hugo, de Musset, de Chateaubriand, de Byron, de Balzac, de Hoffmann, de Espronceda...” (Cano, 1980:12).
La biblioteca se va a convertir en el primer espacio del poeta donde va a encontrar refugio e inspiración. Luego llegarán los paseos y conversaciones, con
sus amigos, por las riberas del río Guadalquivir. Más adelante el sueño de ser
escritor y su partida para Madrid, donde se buscará la vida como periodista,
editor de revistas, autor de una enciclopedia titulada Historia de los templos de
España de la que publicará sólo un volumen, los viajes a Toledo y Soria, que inspirarán muchas de sus Leyendas, y en medio de todo las Rimas que inicialmente
fueron guardadas en una arquita de madera.
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gación que envuelve al docente y a los escolares (García Díaz y García Pérez,
1993). Por tanto, se analizará el diseño y los resultados de su aplicación, más la
actuación docente y la del alumnado. En definitiva, el desafío es enseñar en el
aula de Infantil aquello que hoy en día no se enseña porque se considera alejado de los intereses y del desarrollo intelectual de la infancia en una concepción
simplista de la infancia (Hernández-Hernández, 2013:37).
A continuación, introduciremos brevemente la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer para tomar de ella los elementos que conformarán la propuesta didáctica. Los resultados de la experiencia se tratarán en un apartado antes de las
consideraciones finales.
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2. Diseño didáctico

Conviene recordar una serie de principios para el fundamento de esta propuesta didáctica, ya expresados en el trabajo presentado en la edición anterior del
Congreso:
— Una propuesta de enseñanza que propicie el conocimiento del entorno a
partir de las experiencias y vivencias de los niños: ejemplos vivos, experiencias
compartidas y acercamiento al patrimonio a través del arte.
— Una propuesta de aprendizaje que implique la actividad infantil guiada
por la investigación.
— Un modelo didáctico que facilite el análisis de los resultados de la experimentación, que implique la investigación de su práctica, para que se generen
modelos metodológicos personales interesados en el cambio de la escuela basado prácticas innovadoras (Porlán, Rivero y Solís, 2010).
Teniendo en cuenta la Orden de 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, proponemos
como objetivos:
— Desarrollar la autonomía creativa y la iniciativa personal del alumnado.
— Conocer el entorno patrimonial y la obra de Gustavo Adolfo Bécquer.
— Narrar, expresar y comunicar la poesía y el patrimonio mediante la expresión artística generando producciones que fomenten la creatividad, la imaginación y la interpretación de lo que se aprende.
2.1 Contenidos

— La biblioteca.
— Las riberas del Guadalquivir por el Paseo de las Delicias.
— El retrato de Gustavo Adolfo en el Museo de Bellas Artes pintado por su
hermano Valeriano Bécquer.
— El conjunto escultórico en el Parque se María Luisa dedicado a su memoria.
— Las Rimas IV, X, XII, XXI, XXXVIII, LIII, LXXXV.
— La leyenda de Maese Pérez el Organista y el convento de Santa Inés.
— La tradición de los bollitos de Santa Inés.
2.2 Metodología

Una relación mediacional que transita “desde el hacer para conocer” combinando cuatro perspectivas: un modo de conversar, un manera de estar y ser,
una manera de relacionarse y un modo de mirar[se] (Cfr. Hernández-Hernández, 2013:38).
Una metodología globalizada en la que se implican las tres áreas de Edu-

Hoje a experiência digital antecede a experiência analógica desde a mais tenra idade,
e este é um novo contexto que nos mostra águas desconhecidas. Haverá uma “fraqueza
analógica” contemporânea? Como fundar uma experiência quando o digital já quase
antecede o analógico, na educação e no desenvolvimento da criança? (Queiroz,
2016:13)

2.2 Secuencia de actividades
2.2.1 Fase inicial

Indagación sobre los conocimientos previos que tiene el alumnado en relación
a los contenidos que se van a trabajar. La indagación se hace en la asamblea de
aula con dos objetos que estarán colocados en el centro del espacio: un tubo de
cartón y una caja de madera con forma de libro.
El tubo de cartón contiene enrollada la fotografía de una biblioteca en tamaño póster, de tal forma que al mirar hacia su interior se pueden ver los libros en
las estanterías, esta imagen se coloca luego en el espacio o rincón del aula que
va a estar dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer.
La caja de madera con forma de libro, que toma la idea de la arquita donde
el poeta guardaba sus versos, contiene el libro Rimas, el de Leyendas, la biografía Bécquer de Julio Nombela, otra edición de las Rimas, una reproducción del
retrato del poeta pintado por su hermano Valeriano y una foto de la Glorieta de
Bécquer dedicada al poeta en el parque de María Luisa de Sevilla, postales de
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cación Infantil que recoge la Orden de 5 de agosto que desarrolla el currículo,
e integradora de los contenidos de educación literaria, artística y patrimonial
trabajando conceptos, procedimientos y actitudes.
Y “un planteamiento didáctico en el que la investigación constituye un principio orientador de las decisiones curriculares” (García y García, 1993:19), teniendo en cuenta la ideas de los alumnos y su evolución, analizando en cada
momento qué saben, qué están aprendiendo y qué han aprendido. Ajustando
el interés y nivel de los alumnos a las actividades diseñadas para ir progresivamente ampliando los conocimientos y sus niveles de formulación.
Además, defendemos el uso de recursos analógicos para experimentar con
el alumnado: el arquita, las fotografías, los libros de Bécquer, sus poemas en
papel, la narración de una leyenda; el trabajo con la materia prima del arte para
alejarnos del abordaje digital del conocimiento. Esta decisión es consciente,
habida cuenta la saturación digital a la que las crianzas están sometidas hoy
en día, y en la búsqueda de mayor participación, manipulación, interacción y
comunicación. Esta defensa de lo analógico deriva de una reflexión a partir de
un trabajo de J. P. Queiroz del que extraemos la cita que sigue a continuación.
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Figura 1 ∙ Exploración. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Exploración. Fuente: propia.
Figura 3 ∙ Creación de poemas. Fuente: propia.

2.2.2 Fase de desarrollo

Observación de imágenes de la biblioteca, el retrato, las imágenes del conjunto
escultórico y las postales del paseo de Las Delicias, contando cada alumno y
alumna lo que ve, los detalles que percibe. Realizando comparaciones entre los
elementos observados, que los niños comparen y diferencien aprovechando la
narración de la vida y obra del poeta y sus experiencias con bibliotecas, con retratos que les hayan hecho y con lugares por los que les gusta pasear.
Sacamos los poemas y los leemos. Cada grupo de trabajo elige uno y en su
mesa recortarán los versos y harán una composición pegándola sobre una cartulina. Leen las nuevas composiciones y las ilustran para colocar el trabajo en el
espacio o rincón del aula dedicado a la vida y obra del poeta.
Suena una pieza musical en el órgano de Santa Inés, ¿qué es?, ¿de dónde
viene?, ¿quién hace sonar el instrumento? Empieza la narración de fragmentos
de la leyenda Maese Pérez el organista. Ideamos un final y al concluir comemos
bollitos de Santa Inés.
2.2.3 Fase de conclusión

Comprender y contar lo aprendido mediante una acción de grupo: recreamos
todo lo aprendido en las páginas de un libro que incluirá fotografías del proceso
de enseñanza y aprendizaje, los trabajos artísticos realizados, páginas que esconden en sobres algunas sorpresas con papeles de color y texturas, pegatinas,
pequeños dibujos, versos y poemas, imágenes del Paseo de las Delicias y de la
Glorieta dedicada al poeta.
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época del Paseo de Las Delicias, copias de los poemas seleccionados del libro
de las Rimas y una bolsita con bollitos del convento de Santa Inés.
Ya tenemos por tanto los elementos en torno a los que girará la secuencia de
actividades.
Para conocer las ideas previas de los estudiantes preguntaremos en la asamblea: ¿qué veis al mirar por el tubo?, ¿qué forma tiene la caja que traigo?, ¿qué
habrá dentro de ella?, ¿dónde ha estado guardada antes de traerla al colegio?,
¿qué es un biblioteca?, ¿dónde hay bibliotecas?, ¿habéis leído alguna vez un
poema?, ¿os han contado una leyenda? ¿por qué lugares os gusta pasear?, ¿qué
es un monumento y para qué se hace?
A continuación, se saca la fotografía enrollada pidiéndole a los niños y niñas
que soplen fuerte por los extremos, y la caja-libro se abre dejando libertad para
que saquen todos los objetos allí guardados. Cuando todo se descubra, narraremos la vida de Bécquer tal y como aparece recogida en el apartado anterior.
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Figura 4 ∙ Creación de poemas. Fuente: propia
Figura 5 ∙ Escuchando la música del órgano del convento
de Santa Inés y la leyenda de Maese Pérez y los trabajos
realizados tras esta actividad. Fuente: propia.
Figura 6 ∙ Escuchando la música del órgano del convento
de Santa Inés y la leyenda de Maese Pérez y los trabajos
realizados tras esta actividad. Fuente: propia.
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Este libro es, a su vez, un trabajo creativo cuyo objetivo es la expresión artística de lo aprendido y una forma de evaluar sus conocimientos.
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3. Resultados de la experiencia

La propuesta ha sido experimentada los días 6, 7 y 8 de mayo en el colegio público de Infantil y Primaria Príncipe de Asturias de Sevilla, en un aula de 3 años de
Infantil. Teniendo en cuenta la edad y el tiempo del que se ha dispuesto hemos
desarrollado los contenidos que consideramos fundamentales para un acercamiento a la poesía, el arte y el patrimonio implicando las tres áreas del currículo
de Educación Infantil. No obstante, consideramos que a partir de lo fundamental puede ampliarse el campo de conocimiento hacia los espacios de la ciudad
que se mencionan como el paseo de Las Delicias, el parque de María Luisa o el
convento de Santa Inés con actividades que podrían diseñarse para trabajar en
esos espacios y vivenciarlos (Duarte Piña y Ávila Ruiz, 2017); también pueden
incluirse contenidos dedicados a la actividad periodística y editora de Bécquer
en Madrid o a sus viajes a Toledo y Soria.
Durante el desarrollo de esta experiencia, nos ha interesado observar la función de las obras de arte como mediadoras de significados culturales. La biblioteca fue “el primer encuentro de Bécquer con lo maravilloso” (Cano, 1980:12)
y, en este sentido, tanto la fotografía de la biblioteca como la caja-libro nos han
servido para despertar el interés y motivar al alumnado, siendo recursos que
contenían otros recursos, a su vez trasmisores de nuevo contenidos, como las
postales de los lugares por los que paseaba el poeta con sus amigos, la fotografía
del conjunto escultórico que se encuentra en el parque de María Luisa y el retrato de Gustavo Adolfo realizado por Valeriano Bécquer, varios de sus libros y
poemas impresos en papel. Todo ello, guardado en la caja-libro, ha permitido el
descubrimiento, la observación, la manipulación y ha despertado entusiasmo
en el alumnado de tres años (Figura 1).
Ha influido en esta experiencia no hacerla como algo extraordinario sino integrarla en la vivencia cotidiana del aula y así acercarlos a las prácticas artísticas
y estéticas como modos de relación. En este sentido, mirar a través de un tubo que
contiene una imagen ampliada de la misma biblioteca que decora la tapa de la
caja-libro, para que tras mirar el alumnado pueda decir qué ve, que es más bien lo
que imagina, da pie a la fantasía y a la creatividad desde el inicio de la experiencia
de aprendizaje (Figura 2). Un aprendizaje que es concebido desde el ‘hacer para
formarse, reconocerse y experienciar’ (Hernández-Hernández, 2013:38).
La idea inicial de recortar versos tuvo que modificarse porque aún no están
habituados al uso de tijeras, con lo que se decidió recortar las estrofas y luego
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al azar unirlas para crear composiciones nuevas (Figura 3 y Figura 4). Como no
saben leer, escucharon un audio con la recitación de un poema de Bécquer en
la voz de un declamador, decidí que las nuevas composiciones poéticas fueran
también recitadas por la misma persona y esta propuesta les emocionó. Al día
siguiente pudieron escuchar un audio con la declamación de los poemas que
ellos habían creado a partir de los de Bécquer. En este sentido, los niños y niñas
percibieron nuevas formas de recreación de la obra poética.
El acercamiento a una de las leyendas de Bécquer, Maese Pérez el organista,
que acontece en la ciudad de Sevilla, tuvo que adaptarse a la edad de los niños
y niñas y, aunque se seleccionaran fragmentos para ser leídos, resultó que hubo
que contar la leyenda prescindiendo del libro y dramatizando lo que se narraba para atraer su atención. Sí les sorprendió mucho escuchar una composición
musical en el órgano del convento de Santa Inés donde se desarrolla la mencionada leyenda (Figura 5).
Si bien se diseñó al inicio la elaboración de un libro en el que el alumnado
recogiera todos los elementos de la experiencia, finalmente y principalmente
por su edad, he realizado el libro y ellos han narrado lo que contiene que es lo
que han aprendido (Figura 6).
Consideraciones finales

Con esta experiencia hemos confirmado el interés innato de los niños y niñas
de Infantil por aprender y su predisposición sin prejuicios al conocimiento. Han
generado un conocimiento en torno a la poesía, el arte y el patrimonio que les ha
permitido expresar ideas y representaciones, observar y pensar sobre sus creaciones y lo vivido en el aula. No obstante, interesa a este trabajo desarrollarlo
en edades superiores, incluso con los mismos elementos motivadores, aunque
complejizando y ampliando los contenidos para propiciar nuevas acciones de
mediación cultural e investigación escolar.
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Resumo: O Projeto Arte e Ambiente é fruto da

Abstract: The Art and Environment Project is

parceria entre a Escola Secundária Arco-Íris
(Portela) e a Câmara Municipal de Loures.
Tem como objetivo dar a conhecer o trabalho
de caráter artístico desenvolvido dentro do
espaço escolar, permitindo que o mesmo possa ser alargado a toda a comunidade, através
da realização de esculturas públicas expostas
no Parque da Cidade de Loures.
Palavras chave: Arte e Ambiente / Escultura
Pública / Assemblage / Intervenção.

the result of partnership between the Arco Iris
Secondary School (Portela) and the Loures Town
Hall. Its objective is to make known the artistic
work developed within the school, allowing it to
be extended to the whole community, through the
realization of public sculptures exhibited in the
Park of the City of Loures.
Keywords: Art and Environment / Public Sculpture / Assembly (Assemblage) / Intervention.

1. O Projeto Arte e Ambiente

Este projeto foi produto do vínculo existente entre a Escola Secundária Arco-Íris (Portela) e a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do Programa de Educação Ambiental “O Círculo Mágico” (PCM) promovido pelo Departamento de
Ambiente (DA), Unidade de Sustentabilidade Ambiental (USA) e Setor de Educação e Sensibilização Ambiental (SESA).
A cooperação entre a Escola Secundária Arco-Íris e a Câmara Municipal de
Loures tem vindo a ser desenvolvida ao longo de vários anos por intermédio
dos diversos departamentos municipais. Este tipo de dinâmicas promovidas
pela autarquia demonstram o seu interesse e atenção para com a sua comunidade educativa, possibilitando que a mesma tenha oportunidade de revelar
e expor os seus trabalhos, neste caso, de caráter artístico, ao público que dela
faz parte. Permitindo situar a prática artística como uma oferta rica em experiências significativas, plena de possibilidades expressivas e criativas onde os
jovens se integram não como membros passivos, mas sim como sujeitos ativos,
protagonistas, envolvidos e impulsionadores do próprio processo de aprendizagem. O apoio destas iniciativas proporciona visibilidade não só aos estabelecimentos de ensino, como a todos os indivíduos que o constituem, principalmente, dos trabalhos que são realizados pelos alunos/as e acompanhados pelos
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O presente artigo tem como propósito apresentar a intervenção artística resultante do Projeto Arte e Ambiente desenvolvido no seio escolar e exposto no espaço público. Este não só teve como objetivo dar a conhecer os trabalhos, de caráter
artístico, realizados pelos/as alunos/as no contexto escolar, permitindo que os
mesmos fossem testemunhados pela comunidade local. Como também pretendeu consciencializar e estimular a troca de ideias entre os/as alunos/as e o público que frequentou o espaço intervencionado, tendo em mente os dois principais
conceitos que guiaram o projeto, Arte e Ambiente. Solicitou-se que as esculturas
públicas resultantes deste projeto seguissem as diretrizes definidas, tirando proveito de materiais reutilizáveis na sua concretização, bem como abordassem algumas das problemáticas ligadas ao ambiente e às energias renováveis.
Primeiro começamos por expor o contexto em que o Projeto foi proposto
e desenvolvido, e em seguida enumeramos e esclarecemos todas as fases que
compuseram e viabilizaram a concretização do mesmo. Na continuação, fazemos referência à colocação das esculturas públicas in loco e à sua exposição.
Terminamos com as considerações finais, nas quais refletimos sobre o processo
e os resultados obtidos.
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professores/as dentro do espaço físico da escola, estabelecendo uma relação
dinâmica entre estabelecimentos de ensino, Câmara Municipal e comunidade
local. Os laços existentes, e estimulados mutuamente, entre os elementos da
parceria em causa são benéficos não só pela visibilidade que dão a ambas as
partes, mas pela correlação existente entre eles. Isto é, se por um lado a câmara
Municipal de Loures é responsável por criar atividades e concursos destinados
aos estabelecimentos de ensino do município, por outro comunidade escolar
também se esforça por dar resposta a esses desafios, procurando manter um
papel ativo e interventivo nos espaços e nos contextos sociais que existem no
concelho de Loures.
Nesse seguimento, o Projeto Arte e Ambiente surgiu para dar resposta ao
mais recente desafio colocado pela autarquia, mais especificamente, aos alunos/as da turma de 10º ano do Curso Cientifico Humanístico de Artes Visuais,
no âmbito da disciplina de Desenho A. Foi solicitado que os alunos/as em questão dessem uma resposta artística ao repto colocado, através da realização de
esculturas públicas, tirando o máximo proveito da reutilização de materiais
desperdiçados, incorporando uma mensagem de cariz ambiental com o intuito
de fomentar a reflexão e o pensamento critico, e favorecendo a tomada de consciência para a necessidade de se repensarem os atuais estilos de vida, hábitos
de consumo e a relação com o meio ambiente.
Para isso, os alunos necessitaram de desenvolver competências a nível da interpretação e comunicação, e ficaram responsáveis por criar novas mensagens,
usando a criatividade e a invenção em processos de trabalho faseados. Para que
deste modo, concebessem objetos visuais que fossem capazes de comunicar, explorando competências transversais no âmbito da cidadania (DGE, 2001).
Devido ao facto do projeto ser de caráter público, implicou uma maior responsabilidade, não só por parte das entidades promotoras, mas também de
todos os intervenientes. Exigiu que os trabalhos desenvolvidos fossem previamente pensados e propostos de acordo com as condicionantes espaciais, temporais e financeiras. Todas essas variantes foram avaliadas de forma, a que se
criasse um conjunto de estratégias que viabilizassem a execução dos trabalhos,
atempadamente, para que os mesmos estivessem prontos para a data de inauguração da exposição do Projeto de turma, integrado na Ecomostra promovida
pela Câmara Municipal de Loures e inserida no evento “Loures InSS – Inovação, Sociedade e Sustentabilidade”, no Parque Municipal Eng. Adão Barata, na
cidade de Loures.
No entanto, por detrás de todas as condicionantes referidas, houve um aspeto primordial que foi trabalhado no decorrer do Projeto, a Cidadania. Nesse

2. Desenvolvimento do Projeto

Quando a Câmara Municipal de Loures lançou o Projeto à turma em questão, e
às respetivas docentes responsáveis pela mesma, não impôs um tema específico, apenas era condição que o projeto ligasse a Arte e Ambiente, em que ambos
os conceitos se tocassem e mantivessem uma correlação. Em conjunto com a
representante da autarquia e discente do Mestrado em Arte e Educação, Marta
Carpelho, percebemos que era necessário delimitar e criar um tema que tivesse flexibilidade e importância suficiente para ambas as áreas que nos tinham
sido previamente propostas. Já que o tema anual do programa de educação ambiental da autarquia tinha como mote a temática da energia, pensámos que seria interessante trabalhar sobre os diferentes tipos de energias renováveis que
podemos encontrar no planeta: geotérmica, hídrica, solar e eólica. Essa ideia
encaminhou-se para a criação de quatro subtemas: a terra, a água, o sol e o vento. Também a turma foi dividida em quatro grupos, com o objetivo de que cada
um deles interpretasse e concebesse uma escultura que fosse de encontro com
o subtema que lhe fora atribuído.
Este Projeto foi composto por dez fases, todas elas indispensáveis e importantes para a concretização do mesmo. A primeira compreendeu uma breve
exposição teórica sobre os termos Assemblage e Apropriação, tendo sido vantajoso exibir a obra artística de um dos principais escultores do século XX,
que abordou esse modo de pensar e trabalhar a escultura, Pablo Picasso (18811973). Também foram apresentadas obras de outros artistas, a nível nacional
e internacional, como Joana Vasconcelos (1971-), Vik Muniz (1961-), Sayaka
Ganz (1955-) e Jean Tinguely (1925-1991). Uma vez que o Projeto implicou a
utilização de materiais reutilizáveis, o esclarecimento desses dois conceitos referidos foi indispensável, para que os/as alunos/as pudessem compreender e
visualizar diferentes formas de trabalhar com os mais variados materiais. Na
essência o mais importante não foi exibir obras conceituadas a nível artístico,
mas sim desbloquear o pensamento dos/as alunos/as e mostrar que não existe
uma solução única quando se pretende materializar uma determinada ideia.
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sentido, foram debatidas e exploradas algumas das problemáticas ambientais
que nos afetam mundialmente, bem como o impacto e a importância das energias renováveis. O caráter público do Projeto não só aumentou o compromisso
dos intervenientes, como também fomentou o dever que cada aluno/a deve ter
em “assumir o seu papel na sociedade participando de forma activa e responsável no seu desenvolvimento sustentável e equilibrado, através da sua participação em múltiplas iniciativas cívicas” (Tomaz, 2007: 78).
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Procurou-se que cada aluno/a se esforçasse por descobrir os seus próprios interesses e respostas, menosprezando a imitação de soluções gráficas conseguidas
por parte dos artistas apresentados, ou outros (Marín Viadel, 2013: 31).
Na 2ª fase formaram-se os quatro grupos de trabalho, e a cada um deles foi
atribuído um dos quatro subtemas, 3ª fase. Essa distribuição tentou ir ao encontro do interesse dos/as alunos, não tendo a capacidade de satisfazer o gosto de
todos eles, porém da sua maioria. Em seguida, iniciou-se o momento de discussão e esboço das primeiras ideias em grupo. A 4ª e 5ª fase exigiram que os/
as alunos/as trabalhassem e discutissem as suas ideias em grupo, mas também
com toda a turma, o que lhes permitiu receber feedback de todos os colegas e
das professoras responsáveis. Em ressalva dos/as alunos/as foi pedido que cada
um deles desenvolvesse os seus projetos individualmente, para que depois, na
6ª fase, se pudessem reunir as ideias de todos os elementos do grupo, e avaliar
quais tinham maior ou menos hipótese de concretização tendo em conta todas
as condicionantes do Projeto (Figura 1, Figura 2, Figura 3 e Figura 4).
Após reunidas e conciliadas as diferentes ideias dentro dos grupos, foi preciso analisar as várias etapas que compunham cada uma delas, de modo a adaptar
os projetos à realidade, e principalmente, à sua validade quando colocados no
espaço público. Na 7ª fase, foram debatidos alguns dos problemas estruturais
que se anteviram nos quatro projetos, e posteriormente, foi pedido aos alunos/
as que começassem a reunir materiais reutilizáveis que pudessem fazer parte
dos seus trabalhos. Também neste aspeto, a autarquia prestou o seu auxílio, e
facultou alguns materiais.
A 8ª fase, e de todas a mais longa, requereu aos alunos/as a materialização
dos seus projetos dentro do espaço da sala de aula (Figura 3). Se por um lado
essa etapa foi a que mais lhes exigiu tempo e dedicação, por outro também foi
nela que os/as alunos/as manifestaram maior envolvência e satisfação. No decorrer das 15 horas destinadas à execução dos trabalhos, foi possível contar com
o apoio de vários órgãos do meio escolar e da Câmara Municipal de Loures, que
garantiram o transporte dos trabalhos realizados para o Parque Municipal Eng.
Adão Barata, na cidade de Loures. (Figura 5 e Figura 6).
3. Projeto in loco

A colocação das esculturas no local para o qual foram pensadas e desenvolvidas
fez parte da 9ª fase do Projeto, tratando-se de uma etapa crucial que começou
com o seu transporte e terminou com a sua implementação in loco. A chegada
dos projeto ao Parque deu origem a um momento chave, de união entre a Arte
e o ambiente circundante. Esse sentimento de encontro também foi partilhado
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Figura 1 ∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as
do projetos: terra. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as
do projetos: sol. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as
do projetos: vento. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Esboço realizado pelos/as alunos/as
do projetos: água. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Materialização do projeto: água.
Fonte: própria.

Figura 6 ∙ Materialização do projeto:
água. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Projeto Terra. Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Projeto Sol. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Projeto Vento. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Projeto Água. Fonte: própria.

Considerações finais

Partindo de uma perspetiva micro, a nível do contexto de sala de aula, podemos
compreender que o desenvolvimento do Projeto Arte e Ambiente, não só contribuiu para a união de turma, como fomentou a interajuda e troca de ideias, de forma
generosa, entre os seus elementos. Ainda que o Projeto tenha sido concebido em
grupos, os mesmos não se fecharam dentro de si, muito pelo contrário, sempre que
possível prestaram auxílio aos outros grupos e mantiveram uma participação ativa no desenvolvimento dos projetos dos colegas, funcionando como um só grupo.
O Projeto para além de promover o pensamento crítico e reflexão sobre os
problemas ambientais provocados por erróneos hábitos de consumo, também
requereu que essa mesma reflexão fosse feita por parte do público que presenciou o Projeto durante a sua exposição. A participação ativa e interventiva dos/
as alunos/as permitiu que os mesmos conseguissem ultrapassar barreiras que,
muitas vezes, impendem a comunicação entre o seio escolar e a comunidade
local. Neste sentido, não competiu ao professor apenas transmitir aos alunos/as uma mensagem de consciência social, mas possibilitar que os mesmos
participassem dela e a transmitissem dentro e fora do espaço escolar (Acaso,
2009:104). O Projeto Arte e Ambiente procurou consciencializar a população
para as suas responsabilidades e deveres enquanto cidadãos, e relembrou que
“a Cidadania é uma conquista que se cruza com a própria história humana”
(Abrantes, 2002: 50).
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pelos/as alunos/as que se revelaram muito empolgados ao verem os seus projetos muito próximos daquilo que era para eles o objetivo final, a exposição. Contudo, a colocação dos trabalhos no local não foi tarefa fácil e exigiu que todos os/
as alunos/as não só trabalhassem e apoiassem o seu grupo, como todos os colegas de turma que manifestaram maiores dificuldades nessa fase do trabalho.
Depois de ultrapassados os obstáculos que surgiram durante a instalação
dos projetos in loco, estavam reunidas as condições e os preparos necessários
para a exposição ao público. A 10ª, e última, fase correspondeu ao momento
de inauguração da exposição do Projeto Arte e Ambiente, na qual estiveram
presentes vários membros representantes da Câmara Municipal de Loures,
da Escola Secundária Arco-Íris (Portela), os respetivos docentes responsáveis
pelo acompanhamento do Projeto, bem como todos os/as alunos/as que o integraram. A mostra teve a duração de três dias, durante os quais as esculturas
públicas tiveram a oportunidade de serem vistas e de estabelecerem relações
com diversificados grupos da comunidade local que as presenciaram (Figura 7,
Figura 8, Figura 9 e Figura 10).
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Resumo: O projeto dentro da metodologia de

Abstract: The project within a research-action

investigação-ação visou incidir-se na agregação da educação patrimonial e cultural com
o programa de Desenho A, materializando-se
num painel de pormenores de patologias de
degradação do Convento de Madre Deus de
Verderena, com a turma do 10.º ano, do Curso
Cientifico-Humanístico de Artes Visuais
do ensino regular, da escola Secundária de
Casquilhos, no Barreiro.
Palavras chave: Ensino-Aprendizagem /
Desenho / Património / Motivação /
Expressão.

methodology focused on the aggregation of patrimonial and cultural education with the Drawing
A program, materializing in a panel of details
of degradation pathologies of the Convento de
Madre de Deus de Verderena, with a class of the
10th year, of the Scientific-Humanistic Course of
Visual Arts of Regular Education, of the Secondary School of Casquilhos, in Barreiro.
Keywords: Teaching-Learning / Drawing / Heritage / Motivation / Expression.
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O desafio da
consciencialização
e educação patrimonial
e cultural nas artes visuais
do ensino secundário
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Introdução

Atualmente, fomentar e desenvolver valores que beneficiem o crescimento intelectual, bem como das diversas competências, constitui-se como uma preocupação amplamente manifestada no âmbito da formação de qualidade de todos os cidadãos.
Dentro dessa formação cada vez mais cuidada, a educação patrimonial tem
vindo a revelar-se uma inquietação. E apesar de existirem várias diretrizes internacionais e nacionais relativamente à salvaguarda do património conduzidas para o contexto educacional, o património continua a deparar-se com situações de desrespeito e destruição.
O projeto que aqui se apresenta surgiu do interesse em trabalhar nessa problemática, numa procura de trazer novas práticas explorativas que possam contribuir para o processo de ensino-aprendizagem atual. Constitui-se assim como
um desafio, afluindo para a criação de relações intrínsecas construtivas com
significantes e significados, pelo recurso a diversas metodologias explorativas
no âmbito da educação artística.
Para tal, assenta nos vários documentos que orientam a disciplina de Desenho A do 10.º ano e da escolaridade obrigatória no contexto português, cruzando-os com os documentos que pautam legalmente a salvaguarda do património
e da cultura.
O artigo decorre nessa perspetiva estrutural de compatibilizar a pesquisa de
referências com o exercício.
Contextualização

Assumir que a educação enquanto gratuita e para todos, sabendo que o desenrolamento intelectual, dos valores e atitudes éticos da sociedade e das capacidades, não é inteiramente intrínseco, é legitimar a inserção de todos os indivíduos numa via coletiva estimulante nesse sentido.
Assim, conflui-se para a premissa que a proteção do património e da cultura
se evidencia em primeira instância como relevante da educação para o futuro.
Subjacente a essa noção, no paradigma internacional, têm sido cuidadosamente elaboradas diversas legislações que referenciam a necessidade de situar,
identificar, compreender e proteger o património cultural e natural, tanto ao nível do dever macro como fundamentalmente micro. Denote-se até que embora
se verifique património que ainda não consta inventariado e classificado como
património mundial, de interesse nacional, público ou municipal, não significa
que não detenha qualquer tipo valor e por isso fique desprotegido. (Convenção
de Paris, 1972:7)

o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime
pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o
desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da
sociedade. (Diário da República, 1986:3067)

Nesse sentido, como se tem vindo aqui a referir, percebe-se que a tónica da
responsabilidade educacional recai sobre as instituições dedicadas ao ensino,
uma vez que essas se constituírem como o espaço mais favorável às diversificadas aprendizagens, à experiência, estudo, reflexão e debate sob orientações.
De relevância no propósito aqui procurado, a Lei de Bases acima citada indica ainda que se deve “contribuir para a defesa da identidade nacional e para
o reforço da fidelidade à matriz histórica de Portugal, através da consciencialização relativamente ao património cultural do povo português (...)” (Diário
da República, 1986:3068). Sem esquecer, reafirmando a Declaração Universal
dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948, que se deve promover a coexistência com respeito entre as diferentes culturas, prevenindo oposições que
possam ultrapassar a dignidade colocando em causa a liberdade individual de
escolha e o património. (Diário da República, 2008)
O documento orientador Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de 2017 ainda em vigor, evidência particularmente com base humanista a transversalidade e a sensibilização curricular a outras áreas, como meio
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Em Portugal, a Lei de Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural, legal à totalidade do território desde a sua publicação em 2001, efetiva a democratização cultural, lendo-se no 7.º artigo “Todos
têm direito à fruição dos valores e bens que integram o património cultural,
como modo de desenvolvimento da personalidade através da realização cultural”, do mesmo modo que determina deveres no 11.º artigo, “Todos têm o dever de preservar o património cultural, não atentando contra a integridade dos
bens culturais”. Para tal, esclarece previamente que património cultural abrange os bens móveis que se manifestem como “testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante”, considerando “valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade,
singularidade ou exemplaridade”, bem como “bens imateriais que constituam
parcelas estruturantes da identidade e da memória colectiva portuguesa”. (Diário da República, 2001)
No contexto educacional, a Lei de Bases do Sistema Educativo formalizada
a 1986, mantendo a premissa na sua mais recente atualização de 2009, ressalta
o sistema educativo como,
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de ampliação de conhecimento, consciência, participação, responsabilidade,
adaptabilidade e capacidades. A Convenção de Faro transportando-se ao ensino, faz essa extensão tangencial aos currículos direcionando-a ao património,
para todos os níveis de ensino (Diário da República, 2008:6650)
Visando a procura de relacionamento com o património está-se a criar situações propícias ao desenrolamento de processos que interpelam memórias,
e ainda consequentemente a protegê-lo. Na educação artística facilmente se
percebe que esta se pode constituir como uma forma de trabalhar e comunicar complexas problemáticas, e o desenho “Nas suas variantes, vive, e faz criar,
quer como testemunho de um passado, quer como intermediário do futuro”,
podendo facilmente disseminar a cultura, por exemplo. (Programa, 2001:3)
Segundo o programa do 10º ano da disciplina de Desenho A, o desenho ao
confrontar-se com as problemáticas atuais, poderá motivar os alunos. A partir
do desenho, é possível desenvolver capacidades de observação, reflexão e interpretação com sentido critico autónomo, fundamentado e relevante. Nesse
sentido a comunicação visual com o intuito de alcançar o observador é possível
recorrendo materialmente à exploração e ao domínio dos diferentes suportes,
materiais, instrumentos e processos. Para tal é importante que se adquira gosto
pela experimentação consciente da multiplicidade de caminhos, com exigência, reforçar a sensibilidade estética, assente no conhecimento das várias manifestações artísticas e na consciência histórica e cultural. (Programa, 2001)
Ilustrar problemas: do efeito à causa
Looking after heritage is not just about restoration and conservation. Caring for
places and things also involves a wide range of other activities from finding creative
ways to engage people through designing sensitive new development. (Clark, 2017:9)

A concretização do projeto, realizada com os alunos do 10.º E do Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais da Escola Secundária de Casquilhos, no Barreiro, pautou-se por diversas etapas até se materializar num painel de grandes
dimensões, 1,50 metros por 4 metros configurado horizontalmente. Este, resultante da reunião de 24 desenhos de pormenores de patologias de degradação
naturais e/ou de outras problemáticas do Convento de Madre Deus de Verderena, no Barreiro, como sugere a seguinte figura (Figura 1).
Na primeira etapa, a turma respondeu a um inquérito anónimo de aferição
de saberes relativos ao Património Cultural, como o da figura, que conduziu à
confirmação da urgente aplicação deste tipo de projetos (Figura 2).
Seguiu-se a componente teórica, onde se falou sobre o tema, o projeto e as
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suas etapas, a relevância no contexto educacional, finalidades e objetivos, método avaliativo e os recursos artísticos a serem explorados consoante o programa de Desenho A. Na mesma aula realizaram trabalho de pesquisa orientado
na biblioteca, onde investigaram no âmbito do património e dos meios atuantes, aprofundando as aprendizagens.
Posteriormente, foi efetuada uma visita de estudo ao convento. No convento os alunos identificaram e fotografaram patologias de degradação e de vandalismo, que serviram como referentes para os desenhos elaborados nas seguintes aulas. Essa oportunidade direcionada ao olhar atento de problemas, distinta
das demais visitas, foi crucial para o processo de aprendizagem. Levar os alunos à realidade do contexto específico da mensagem que se tenta transmitir é
uma forma a ter em consideração para os sensibilizar com qualidade. Partindo
do nível micro, levando-os a confrontarem-se com situações que se decorrem
na sua comunidade, ampliando posteriormente ao nível macro.
Na prática em sala de aula, os alunos começaram por elaborar estudos até desenvolverem o seu trabalho final individualmente, em técnica mista sobre papel
de 50 cm por 50 cm. Aplicando a prática a uma corrente orientada para o modo
expressivo individualizado, este processo de ensino-aprendizagem desenrola-se
pelo desenvolvimento dos alunos e das suas competências individuais, criando
condições de ampliação cognitiva baseada na possibilidade de realizarem as suas
interpretações, emoções e motivações internas. Importa aqui referir a relação
entre pares, onde a relação professor-aluno flui livremente entre a emancipação
da expressão gráfica com a orientação oportuna, levando o aluno a refletir sobre
as suas escolhas, a cada um dos momentos. Também a relação aluno-aluno é
importante, resultando entre o respeito, valorização e a partilha. Neste tipo de
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Figura 1 ∙ Painel. Abril de 2019 Fonte: própria.
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Figura 2 ∙ Inquérito qualitativo de aferição de
saberes relativos ao património cultural. Fevereiro
de 2019 Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Inquérito qualitativo de aferição de
saberes relativos ao património cultural. Fevereiro
de 2019 Fonte: própria.
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exercícios, onde o desenho assume a responsabilidade de comunicar ideias, as
emoções do autor são elementos essenciais no processo artístico.
Paralelamente, o projeto também comportou trabalho interdisciplinar com
a disciplina de Português, onde os alunos elaboraram uma memória descritiva
coletiva para o painel, valorizando substancialmente o projeto e os próprios trabalhos que passaram a estar explicados conceptualmente.
Depois da conclusão do projeto, voltaram a responder ao inquérito, também
ampliado para a restante comunidade escolar, aferindo-se em parte a discrepância de transformação de saberes entre os que estiveram envolvidos no projeto e os restantes alunos.
Relativamente à aplicação repetida do inquérito na turma, confrontando a
transformação de saberes é fundamental para validar ou refutar o processo de
ensino.
Finalmente, a sua posterior exposição pública, “Patologias ilustradas “uma
paragem no tempo” no convento constitui-se como um meio de aumentar a
abrangência deste projeto de sensibilização patrimonial à comunidade exterior.
Por outro lado, vem ainda ressaltar a consideração sobre a ocupação adequada
dos bens imóveis, certificando a sua proteção e conferindo-lhe consequentemente continuidade de vida.
Comos se pode perceber, a exposição, que veio a ser a primeira dos alunos,
constituiu-se ainda como um fundamental elo de afetividade com o exercício.
Pode-se então verificar ao longo das etapas a criação de relações complexas.
Conclusão

Podendo partir do princípio de que atualmente os alunos tem cada vez maior
carga horária na escola e menos tempo de ócio e de atividades que beneficiem
o conhecimento lúdico diferenciado, poder-se-ia justificar o projeto, a partir da
visita ao convento, como uma estratégia para tal. Poderia ainda falar-se da visita enquanto estratégia que apelasse à motivação combatendo a indisciplina e a
desmotivação. E embora tal não seja completamente descartável, na realidade
o projeto comporta sentidos mais complexos.
No início, ainda que os alunos tenham manifestado interesse no projeto, não
mostraram qualquer entusiasmo com a visita ao convento. Pelo contrário, completamente distantes do conhecimento da relevância do convento no Barreiro e
do seu edificado, desconsideraram-no por completo. Tal é comum, especialmente quando comparado com monumentos da grande Lisboa, por exemplo, como se
pode verificar nas respostas aos inquéritos realizados à comunidade estudantil,
revelando o património barreirense. No entanto com a apresentação participativa
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inicial e com a realização da visita, as reações transformaram-se substancialmente, levando cada um dos alunos a abraçar o projeto beneficiando cada uma das
posteriores etapas.
O valor de afeto com a cultura em que se está inserido pode pela identificação conduzir a resultados extraordinários, e por isso os alunos envolveram-se
no projeto tão positivamente que se obteve matéria-prima em todo o processo de ensino-aprendizagem para ser perpetuada enquanto base na atividade
docente futura. Tal é verificado a partir da observação dos trabalhos onde os
alunos, em contexto artístico do 10.º ano, revelaram progressos consideráveis.
Já a exposição, alargada a toda a comunidade veio procurar democratizar o
saber cultural e ampliar relações entre professores, alunos, família, amigos e
comunidade no geral. Aqui foram os próprios alunos que transformados positivamente pela consciencialização se mostraram disponíveis e interessados em
difundir à restante comunidade as questões de cidadania trabalhadas perante
a preocupante problemática, procurando alertar particularmente à comunidade barreirense que é dever de todos proteger a sua identidade e da memória
coletiva, apresentando o convento como parte essencial da herança tendo sido
descurado por todos.
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Resumen: Este artículo plantea incorporar el

Abstract: This article proposes to incorporate

alfabeto, las tipografías y las caligrafías al espácio cotidiano de la educación en artes visuales, a través de la formación inicial y continua
del profesorado de Primaria. Consideramos
de gran relevancia el papel que pueden adquirir las imágenes de los textos en la formación
de docentes de Educación Primaria, teniendo
en cuenta que se trata de un código verbal del
que se desconocen habitualmente sus potenciales visuales.
Palabras clave: arte / educación / caligrafía /
formación de docentes / tipografía.

the alphabet, typography and calligraphy to the
daily space of education in visual arts, through
the initial and continuous training of primary
teachers. We consider very important the role
that the images of the texts can acquire in the formation of Primary Education teachers, taking
into account that it is a verbal code whose visual
potentials are usually unknown.
Keywords: art / education / calligraphy / teacher
training / typography.
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El avance progresivo de la manipulación de teclados en el aprendizaje y los usos
de la escritura, así como la actualización de contenidos en los talleres de artes,
permiten elaborar nuevos discursos inclusivos para el tratamiento de las letras
como signos gráficos, además de conquistar un escenario de innovación para el
lettering y la enseñanza del diseño. Más allá del habitual manejo de la tipografía
por parte de diseñadores profesionales, aquí se reivindica el aprovechamiento educativo de la escritura en tanto que imágenes, a todos los niveles y desde
cualquier perspectiva. Las tecnologías digitales generan asimismo un impresionante paisaje de posibilidades gráficas. Se establecen unos mínimos criterios de
recuperación de la tradición de los maestros calígrafos y del potencial creativo
de las caligrafías personales, así como el uso de este recurso didáctico para educar en diversidad (Huerta, 2017).
Durante el curso 2018-2019 se han desarrollado una serie de acciones en
la Facultat de Magisteri de la Universitat de València en las que varios grupos
de alumnado de Grado de la carrera universitaria de Maestro/a especialista en
Educación Primaria han venido realizando talleres y ejercicios a partir de propuestas que tienen el alfabeto como punto de partida para llegar a soluciones
gráficas de talante cultural, social, educativo y político. Queremos presentar en
el congreso Matéria-Prima los primeros resultados de estos trabajos, que apuntan también hacia una mayor presencia del diseño en la formación de docentes
(Huerta, Alonso-Sanz & Ramon, 2018).
Conscientes de nuestra responsabilidad respecto a la formación de futuros
educadores en materia de artes visuales e imagen, planteamos aquí una nueva
mirada hacia los entornos impregnados de alfabetos, al tiempo que descubrimos inusuales espacios vinculados al ámbito cultural, un conjunto de geografías aptas para crear escenarios de aprendizaje (Huerta & Alonso-Sanz, 2017).
Cada entorno alfabético se nos ofrece repleto de mensajes, de elementos que
pueden resultar muy atractivos si los observamos desde perspectivas renovadas, fronterizas, sugerentes, creativas. Las letras que están presentes en el cada
entorno educativo constituyen un argumento cultural de primer orden que puede ayudarnos a reinterpretar el tejido patrimonial (Dos Reis, 2016). Gracias a
la tipografía los educadores disponen de un poderoso referente gráfico capaz
de articular el complejo entramado comunicativo de todas las superficies impregnadas de letras, desde las páginas de una revista hasta las pantallas de los
dispositivos móviles.
Se reivindica aquí la práctica estética, y el paseo alfabético como resorte
cultural muy adecuado para motivar a nuestro alumnado. Siguiendo la ruta de
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las letras encontramos trayectorias que nos conducen al arte, al patrimonio,
a la literatura, a la fotografía, y muy especialmente al contexto educativo. La
metodología seguida en este trabajo parte de un estudio cualitativo que se encuadra en planteamientos procedentes de los estudios culturales, utilizando un
estudio de caso en el que participa el alumnado universitario (Stake, 2005). El
resultado responde a las perspectivas iniciales. Los futuros maestros y maestras
de Primaria pueden favorecer el conocimiento del artefacto visual llamado alfabeto a través de imágenes realizadas por ellos mismos (Huerta, 2018).
1. Considerando las letras desde su posicionamiento
educativo, visual y cultural.

Reconocemos las deficiencias que provoca una ínfima formación en artes visuales entre quienes serán futuros docentes. Los profesionales de la educación
artística tenemos la responsabilidad de transmitir valores, referencias y parámetros adecuados para generar entre nuestro alumnado un ambiente de confianza y exigencia, al tiempo que damos información sobre múltiples artefactos
visuales (Giroux, 1990). Evidentemente, hemos de tener muy en cuenta las necesidades de nuestro alumnado a la hora de plantear estrategias de aprendizaje.
Ciertos aspectos de calado cultural pertenecientes a prácticas cotidianas como
son la tipografía, la caligrafía o el diseño de letras, deberían ser mejor valorados
por parte de quienes estamos educando en artes visuales. Si conseguimos introducir las letras en las clases de arte, tanto desde la reflexión teórica como en
los talleres de creación, estaremos fomentando un nuevo lazo de unión entre la
tradición de las artes, las industrias culturales, aspectos del urbanismo, el grafismo informático, y especialmente las TIC (Domínguez, 2019). De este modo
podremos acercarnos a ciertos intereses del alumnado, aprovechando tanto los
aspectos históricos y patrimoniales como las temáticas más actuales vinculadas
a las tecnologías (Rolling, 2017). Esto nos ayuda igualmente a mejorar los criterios de apreciación y observación de algunos productos visuales procedentes
de las artes, el diseño, las tecnologías digitales, el urbanismo o los medios de
comunicación.
2. El entorno de la ciudad también es un paisaje de letras

Las calles de nuestras ciudades están repletas de documentos gráficos en los
que las letras ocupan un lugar destacado, no solamente como texto verbal, sino
también como registro gráfico y visual privilegiado (Alonso-Sanz, 2017). Cuando los diseñadores gestionan sus ideas y creaciones, realmente ponen a nuestro
alcance sus piezas, que suelen nacer a partir de planteamientos comerciales.
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Figura 1 ∙ La ciudad de la Habana, enmarcada en la compleja realidad
de Cuba, no dispone de carteles publicitarios de productos de marcas
multinacionales, pero sí de vallas con mensajes políticos. Algunos están
diseñados con un planteamiento decididamente tipográfico, en este caso con
letras en dos colores sobre un fondo monocromo. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Los llamados no lugares son espacios fronterizos en los que aspectos
como el tiempo o el espacio parecen aletargarse. Los cementerios, auténticos no
lugares, constituyen un magnífico escaparate tipográfico. En el cementerio
de El Verano (Roma) está prohibido hacer fotos. Fuente: propia.
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Habitualmente se trata de un modelo de producción en masa (pensemos en la
M de McDonalds), objetos en los que fabricantes y creativos defienden sus posturas en forma de diálogo con el supuesto cliente (Careri, 2015). Al ofrecernos
estos productos en el espacio público de la calle, dichos artefactos visuales mantienen un flujo comprometido con los usuarios (Benjamin, 2005), que somos los
ciudadanos que transitamos por las calles (también cuando vamos en coche,
autobús, metro o bicicleta). Carteles, letreros y grafitis configuran un poderoso
engranaje tipográfico muy particular del entorno de la ciudad (Huerta, 2008).
Uno de los escenarios más fructíferos en el encuentro urbano con las letras
son los carteles publicitarios. Tanto si son fijos como si se trata de affiches temporales (papeles pegados en una valla o sobre un muro), los carteles anuncian
habitualmente productos y actividades, generando así un modelo de información que enriquece los cambios del paisaje urbano. Incluso en Cuba, un país en
el que no se distribuyen carteles publicitarios de productos comerciales, podemos ver carteles oficiales en las calles, pintados a mano, en este caso de signo
político o de carácter reivindicativo y social (Huerta, 2015) (Figura 1).
El encuentro con los letreros urbanos propicia una experiencia que podemos
comparar con ciertos resortes que se activan en el usuario al visitar un museo
(Vidagañ Murgui, 2016). Nuestra idea parte de que el museo no es únicamente
un contenedor de piezas, protegido, mitificado, institucionalizado y geográficamente ubicado. Pensamos más bien que es la actitud del visitante la que propicia
una experiencia significativa, tanto en el museo como fuera de él (Fontal, 2007).
Si trasladamos esta idea de goce reflexivo al ciudadano que recorre la ciudad (la
suya, o cualquier otra que visite), entonces eliminamos las barreras que mantienen al museo aislado de ciertas realidades sociológicas, y disponemos de un entorno público, como es la calle de la ciudad, para abastecer las necesidades de
aprendizaje de cualquier persona (Said-Valbuena, 2019). Partiendo metodológicamente del análisis que elaboró Colette Dufresne-Tassé al clasificar los estudios
que se realizan sobre los visitantes de museos, entendemos que nuestra propuesta estaría ubicada en el apartado 6 de las categorías definidas por la autora canadiense: estudios en los cuales se concibe al visitante a partir del goce y la satisfacción que le proporciona la experiencia (Dufresne-Tassé, 1995:247-8).
Además de concebir la ciudad como un espacio apto para el goce y el aprendizaje, proponemos que el paseante genere su propia catalogación al caminar
por la ciudad. Atención a lo que propone Francesco Careri, quien establece una
clara vinculación entre el caminar y la historia del arte, no únicamente en las
parcelas donde la ciudad enseña sus encantos tradicionales (monumentos,
plazas históricas, zonas comerciales), sino sobre todo en los denominados no
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lugares, espacios ubicados en la frontera, parajes desaliñados, metáforas del
abandono social (Careri, 2002) (Figura 2). Animamos al paseante de la ciudad a
generar su propio discurso visual a partir de imágenes, de fotografías que realiza la persona interesada por su entorno. Frente a la tradicional imposición del
espacio museístico, donde habitualmente se prohíbe hacer fotografías, el escenario urbano se ofrece ante nosotros como un paisaje permisivo, libre de cargas
impositivas o restricciones castrantes. La facilidad que generan los dispositivos
digitales permite convertir en imágenes aquello que detectamos. Al tiempo que
registramos un momento vivido, un territorio descubierto, también decidimos
de qué modo lo queremos plasmar, qué composición deseamos, y desde luego
qué obviamos o destacamos.
Las prohibiciones forman parte de la iconografía popular. Expresiones
como “Prohibido pegar carteles”, “Prohibido pasar”,… son utilizadas en repetidas ocasiones en los muros de nuestras ciudades. Como diseñadores nos fijaríamos en la manera de resolver la composición gráfica de dichos carteles. Pero
desde el ámbito educativo podemos ocuparnos de aspectos tan distantes como
los derechos de la ciudadanía, los espacios públicos y privados, el encanto que
generan, o la información que transmiten (Figura 3).
Estamos muy expuestos al interés por los textos, ya que la tipografía está
presente en cada paso que damos: los espacios que frecuentamos contienen
textos en las paredes; los objetos que manipulamos contienen textos; y desde
luego nos orientamos por los textos en las pantallas que manejamos en el ordenador, el móvil, o la televisión (Mirzoeff, 2006). Cualquiera que pretenda desarrollar algún tipo de trabajo escrito deberá tomar decisiones en lo referido al
aspecto y la composición de las letras, ya que el uso del teclado del ordenador
nos familiariza constantemente con la utilización de caracteres tipográficos.
A pesar del exceso con que se viene utilizando la tipografía en las pantallas,
sorprende averiguar el escaso conocimiento que poseemos del alfabeto como
forma cultural (Ramon, 2017). En la mayoría de los casos tampoco es habitual
conocer hasta qué punto ha influido la forma de las letras en la historia, especialmente en los últimos cinco siglos, con el progresivo desarrollo de la imprenta y el grabado (Briggs & Burke, 2002), hasta llegar a los teclados y dispositivos
móviles como una evolución lógica que ha seguido dicho proceso.
Quienes somos profesionales de la educación artística podemos abordar
un planteamiento nuevo de la tipografía como argumento educativo, ya que la
esencia fronteriza de la letra tipográfica (entre el lenguaje gráfico y el lenguaje
verbal escrito) permite plantear una serie de procesos desde la transversalidad.
Creemos que el momento actual propicia un mayor apoyo en el reconocimiento
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Figura 3 ∙ Las tradiciones han marcado una convivencia peculiar entre
tipografías y caligrafías. Desde instancias populares, en barrios tan
reconocibles como La Boca, en Buenos Aires, se nos ofrece un auténtico manjar
gráfico. Fuente: propia.
Figura 4 ∙ En temas de letras y signos gráficos es probable que no podamos
distinguir entre una pieza interesante o un reclamo banal, ya que no se nos ha
preparado al respecto. Algunos artistas han utilizado su gesto caligráfico para
crear obras de arte. También en una ciudad como Montevideo encontramos
paredes interesantes. Fuente: propia.
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de la tipografía como un factor determinante de nuestros procesos de comunicación, sin descartar el potencial ideológico de la faceta estética que envuelve
nuestra implicación (Duncum, 2008).

Tal y como vemos la situación precaria de la educación en artes, y contando
con los cambios que se están produciendo en el escenario universitario, convendría un acercamiento a la letra como elemento visual, accesible del mismo
modo que lo puede ser el arte contemporáneo (Laddaga, 2006). El estudio de
las letras podría constituir un material transversal, muy en la línea de lo que
suele ocurrir en las enseñanzas de las artes visuales en la educación primaria y
en secundaria, incluso en la docencia universitaria, incidiendo de manera muy
especial en la formación del profesorado (Hernández, 2013). Creemos que el
momento clave está en la formación inicial del profesorado, ya que conviene
centrar el esfuerzo en un eslabón de la cadena, y éste es, sin duda, el más oportuno (Huerta, Domínguez & Barbosa, 2017).
Recordemos que en todos los planes de estudio oficiales conducentes a obtener el título de maestro, anteriores a 1970 cuando los estudios de magisterio
entraron a la universidad, se valoraba decisivamente la pericia del formador a
la hora de escribir. Incluso existía una asignatura propia llamada “Caligrafía”
que era impartida por profesorado de dibujo. Desde la educación artística gestionamos los diferentes usos y estrategias de las imágenes, lo cual nos capacita
para transmitir los valores gráficos de los textos escritos. Incluso en la actualidad, una de las funciones prioritarias de los maestros consiste en enseñar a leer
y escribir a los más pequeños.
Si hace unas décadas un profesor de dibujo podía ayudar al futuro docente
a conseguir cierta pericia en los materiales de escritura, por coherencia con la
realidad actual, una persona que vaya a dedicarse a la educación necesitaría
conocer una serie de aspectos esenciales relacionados con la tipografía, y por
extensión el diseño gráfico. Teniendo en cuenta la presencia de la tipografía en
las TIC, resultaría muy enriquecedor que cada docente conociese la historia y
las reglas compositivas de los textos.
Resulta difícil llegar al alumnado de primaria si antes no se ha trabajado
correctamente en la formación de formadores (Huerta, 2019). La ligereza con
que se abordan habitualmente las temáticas relacionadas con la cultura visual
no favorece algo tan deseable como una buena formación humanística de los
educadores. Kathy Marzilli apunta hacia ciertos complejos de los propios educadores, que no se consideran especialistas en arte ni tampoco artistas, y que
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3. El primer paso consiste en formar adecuadamente al profesorado
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temen no ser capaces de plantear bien sus clases de arte. La autora sugiere que
sean los colegas, el profesorado especialista, los educadores de museos, quienes animen a maestros y profesores a mejorar los usos educativos del aprendizaje de las artes. También las propuestas en el aula pueden favorecer una mayor
confianza y acercamiento hacia la práctica artística.
Si bien a la mayoría de los profesionales de la educación les gusta leer y
ampliar su capital cultural en muchísimos aspectos, en pocas ocasiones se les
permite indagar en la componente visual de las letras y el alfabeto, lo cual no
deja de ser grave si tenemos en cuenta que el alfabeto y los números son sus
materias primas de comunicación. A los educadores no se les ofrece información sobre letras, caligrafías y tipografías. Aquello que conocen lo adquirieron
de forma casual o por curiosidad propia. Pero con esto no hay suficiente, ya que
dejamos al arbitrio personal un aspecto esencial de la capacitación visual.
Conviene transmitir a quienes educan nociones imprescindibles para su trabajo: el conocimiento de la historia, la evolución social y cultural, los factores
técnicos y también las pautas ideológicas que han marcado los signos de la escritura, para poder así entender mucho mejor el actual uso de las tecnologías de
la información. El lugar en el cual debería empezar esta renovación del interés
por la tipografía son las aulas universitarias en las que preparamos a los futuros
maestros, así como en los cursos de actualización y especialización que se ofrecen a los docentes en ejercicio. También al impartir cursos sobre esta temática
a profesorado con experiencia -en clases de actualización y perfeccionamientohemos obtenido muy buenos resultados. Comprobamos que se sienten mucho
más cómodos y seguros al indagar en aspectos como las letras o las ciudades, ya
que se trata de ámbitos conocidos que no causan rechazo o incomodidad.
Las instituciones deberían asumir el reto de formar mejor a los maestros en
aquello que les es más propio: el alfabeto, las letras. Más allá de los significados verbales de las palabras, las letras esconden un código gráfico y simbólico que enlaza
directamente con nuestro patrimonio cultural (Huerta, 2008). No basta con descifrar el contenido. La presentación de los textos adquiere valor adicional cuando,
permite engarzar al resto de las disciplinas. Precisamente los textos científicos son
los que necesitan un mejor diseño para clarificar sus enseñanzas gráficamente.
4. Letras que son futuro y que vienen de lejos

El profesorado actual se formó manejando escrituras manuscritas, mientras
que actualmente los más pequeños manejan ya el teclado del ordenador o del
teléfono móvil incluso antes de tener la suficiente pericia como para escribir
con un lápiz o un bolígrafo sobre un papel. En este sentido, la caligrafía va
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cediendo el paso a los caracteres tipográfico-informáticos a pasos agigantados.
Al futuro profesorado (que en este momento vive una transición de lo analógico
a lo digital) se le ha de preparar desde una posición muy permeable a estas cuestiones, que enlazan con otros aspectos laborales y sociológicos (Mirzoeff, 2003).
Conocemos las letras. Pero sabemos poco de ellas. ¿Por qué motivos rige el
orden alfabético? ¿Qué países disponen de la letra ñ en su teclado? ¿Cómo se
decidió que la figura de las letras estuviese arriba a la izquierda en las teclas del
ordenador? ¿Qué ocurre con los teclados de países como Rusia, China, Israel,
India o Arabia Saudita, donde usan otros modelos de escritura? Todas estas
cuestiones traslucen un auténtico desconocimiento del código que tanto nos
sirve para comunicarnos, instrumento visual que la ciudad luce en todos sus
rincones. Los profesores de educación artística solemos confiar bastante en
nuestra intuición, ya que se nos ha inculcado un espíritu creativo para resolver
problemas de índole artística (intuición que escruta Paul Duncum). Para conseguir que este tipo de conocimiento llegue a las aulas hemos de intentar que los
futuros docentes se impliquen al respecto.
Kathy Marzilli ha estudiado el grado de aprensión e insatisfacción que sienten buena parte de los maestros ante la enseñanza de las artes. Al tratarse de
profesionales de la educación no especializados en artes, la necesidad de tener
que impartir materias artísticas les provoca un profundo malestar. La autora
revela en su estudio que esta ansiedad de los educadores parte de su supuesta incompetencia en temas de arte. Somos conscientes de la evidencia de los
argumentos trazados por Marzilly (2008). En nuestras clases de formación a
futuros maestros, hemos comprobado que facilita mucho el acercamiento de
los maestros al arte el hecho de introducir la caligrafía y las letras tipográficas
como tarea de estudio y apropiación (Figura 4).
Al preguntar a los futuros maestros su vinculación con el arte, Marzilli obtiene por respuesta la frase: “yo no soy un artista, no sé dibujar”. Nosotros gestionamos este problema inicial derivándolo hacia una segunda pregunta: -¿Sabéis
escribir? La respuesta del alumnado es rotunda y gratificante: “Sí, claro que sabemos escribir”. A partir de aquí, se suceden los ejercicios en los que el dibujo
y las escrituras caminan parejos. Precisamente así se superan los miedos y temores iniciales. Este proceso reclama un planteamiento más generoso a la hora
de tratar aspectos de índole cultural tan esenciales como las letras o los signos
gráficos. Ello repercute en el conocimiento del grafismo de las letras, redundando en la capacidad de dibujar tanto del alumnado como de sus maestros.
Habida cuenta que existe desencuentro entre los intereses del alumnado y aquello que es transmitido por sus profesores (generaciones distintas,
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analógicos y digitales), nos planteamos la posibilidad de utilizar la tipografía
como material permeable, elemento gráfico transmisor de múltiples contenidos, apto para generar un acercamiento entre aquello que atrae a los jóvenes y lo
que puede aportar cada docente de sus propios conocimientos y experiencias.
Las letras permiten reflexionar sobre la ciudad, evaluando aspectos de índole
local frente a perspectivas globales, lo cual nos permite una reconsideración
crítica de aspectos como la creatividad o las identidades en educación artística.
5. Obser var a los educadores ante la propuesta de diseñar un exlibris

Para el presente estudio centramos nuestra atención en la experiencia llevada
a cabo con un grupo de alumnado universitario de la asignatura optativa “Propuestas didácticas en educación artística”. Se trata de cien estudiantes (mayoritariamente mujeres), divididos en dos grupos, procedentes de la mención Arte
y Humanidades, una especialidad que se imparte en el Grado de Maestro/a en
Educación Primaria en la Universitat de València. El alumnado desconoce aspectos básicos de composición gráfica o cuestiones elementales sobre el lenguaje de la imagen (a excepción de seis alumnas que cursaron el Bachillerato
Artístico). Se les plantean cinco proyectos, que han de desarrollar a lo largo de
un cuatrimestre (el tiempo de que disponen para la materia). Las primeras clases del taller resultan un tanto complejas, ya que los estudiantes no se conocen
entre sí, a pesar de estar en tercer curso. Es precisamente en este año cuando
refuerzan sus lazos al elegir la especialidad de la mención de Arte y Humanidades. La mayoría no están familiarizados con el conocimiento de las artes visuales. Estas carencias iniciales se evidencian en un cuestionario anónimo que se
les pasa el primer día. En dicho cuestionario se comprueba que prácticamente
nunca (en los niveles educativos por los que han pasado) se les había hablado de
arte y diseño, y mucho menos de tipografía. Desconocen el valor del diseño, y
no son conscientes de que todo lo que tienen a su alrededor está diseñado.
Tras un mes de taller, este mismo alumnado presenta los resultados de su
primer trabajo. El proyecto titulado “Identidades” consiste en realizar un diseño propio de exlibris, es decir, concretar con un texto mínimo (su nombre) y una
imagen (aquello que realmente les gusta) un diseño gráfico en el que se sientan
reconocidos (Figura 5). Al principio detectamos mucha inseguridad. Incluso les
resulta complicado tener que decidir una imagen representativa de su forma de
ser. Posteriormente se proyectan los resultados en una sesión en la que participa todo el grupo.
Observar y describir la propia identidad mediante el diseño de un exlibris
conlleva la aceptación de los mensajes gráficos que nos llegan desde todos
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Figura 5 ∙ Se prepara inicialmente al alumnado con una serie de sesiones
teóricas, para posteriormente pasar al taller de forma que asuman nociones
básicas sobre dibujo, arte, y tipografía. Exlibris diseñado por la alumna
Miriam Ibáñez Esplugues. Fuente: propia.
Figura 6 ∙ Los animales y las figuras de monstruos imaginarios son uno de
los motivos más utilizados por el alumnado para hacer sus diseños. Exlibris
diseñado por el alumno Pepe Torres Cañamero. Fuente: propia.
Figura 7 ∙ El uso de las letras como elementos decorativos, o bien simulando
ramas o flores, es otra de las constantes. Exlibris diseñado por la alumna
Laura Vidal. Fuente: propia.
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(Figura 6, Figura 7). En las clases hablamos de diseñadores y de artistas visuales que utilizan textos en sus obras. Desde Xavier Mariscal hasta Patricia Bolinches, explicamos los trabajos de diseñadores gráficos de distintas épocas, y porsupuesto actuales. Para analizar los mecanismos del diseño podemos utilizar
tanto la reflexión teórica como crear nuestras propias imágenes. De este modo
el alumnado desarrolla una nueva lectura sobre el diseño observando con más
detenimiento su entorno. Al conocerlo mejor, gestionamos nuestra relación crítica con aquello que nos rodea (Freire, 2015).
Hemos comprobado que nuestros estudiantes han llegado a “redescubrir”
su propia identidad cuando participan en esta tarea. Se trata de utilizar las referencias identitarias que ya conocen, pero también hablarles de referencias del
mundo del arte, que habitualmente desconocen. Explicamos en clase la obra
de artistas actuales y de todos los tiempos que utilizan los textos en su obra,
como puedan ser Jenny Holzer, Barbara Kruger, Robert Indiana, Jasper Johns,
o Ian Hamilton Finlay. Este acercamiento a la tipografía creativa y el uso de letras desde las artes es una forma de reivindicación del patrimonio (Csikzentmihalyi, 1990). Con estas propuestas generamos procesos en torno al patrimonio
cultural desde una dimensión emotiva, sin perder de vista aspectos sociológicos y culturales (Sancho-Gil y Hernández, 2018).
El alumnado coincide en calificar la propuesta como positiva o muy positiva. Nunca antes habían trabajado con esta metodología. Una alumna reconoce:
“me parece un buen método porque así captas mejor la idea del trabajo y no
sólo te dedicas a hacerlo”. O bien: “antes me centraba únicamente en lo que
quería plasmar, sin darle importancia a aspectos ideológicos o culturales”. En
la mayoría de las encuestas se destaca que “me ha ayudado a conocer mejor mi
propia identidad” (Irwin & O’Donoghue, 2012).
Al preguntarles sobre la capacidad creativa o comunicativa de la propuesta,
una alumna responde: “ahora me parece que soy un poco más artista, intento
captar cosas de mi que antes ni tan sólo percibía”. Y también en un sentido más
sociológico: “Me llama la atención la cantidad de dibujos bonitos que han realizado mis compañeras”. Un alumno reconoce el descubrimiento: “Nunca antes se me había ocurrido reflexionar con imágenes sobre mi propia identidad”.
Una alumna se reencuentra: “He tenido la oportunidad de sacar mi vena artística, que no conocía”. Y otra reconstruye las intenciones: “Al diseñar pretendía
transmitir lo que realmente me gusta”.
El cuestionario anónimo, como instrumento de análisis y evaluación de
la propuesta, nos ha ayudado a redefinir numerosos aspectos: la relación del
alumnado con el grupo de clase, sus vinculaciones personales en relación al
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Figura 8 ∙ En algunos casos resulta evidente su pasión por un
determinado movimiento artístico, como pueda ser el modernismo,en
combiación con el Art Déco. Exlibris diseñado por la alumna Iris
Richart García. Fuente: propia.
Figura 9 ∙ Algunos alumnos realizan grafitis como experiencia
artística, y trasladan al exlibris esta actividad, utilizando el recurso
del bote de spray como argumento visual. Exlibris diseñado por el
alumno Víctor Pérez. Fuente: propia.
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conjunto, y desde luego su contacto con el arte y con la producción artística.
También el cuaderno de clase, a modo de portafolio, en el que cada alumno va
anotando sus impresiones, aparecen retratadas las experiencias vividas en la
práctica: “En este ejercicio tenía la intención de disfrutar, y así ha sido”.
Cuando la experiencia resulta gratificante, los sentimientos de satisfacción
afloran: “me ha gustado la libertad creativa que daba el ejercicio”. Sin perder de
vista los logros técnicos y expresivos: “me ha aportado un mayor conocimiento
de las técnicas del dibujo”, “me ha despertado el gusanillo y ahora estoy haciendo dibujos”. Es importante que el alumnado universitario pueda contar con
este tipo de propuestas curriculares (Huerta, 2004). Especialmente quienes no
estudian para profesionales del arte o el diseño gráfico (Wexler, 2007).
6. Diseñar letras para elaborar un discurso sobre la propia identidad

Al realizar este ejercicio el alumnado detecta sus posibilidades creativas, pero
también comprende que aquello que le caracteriza a nivel personal puede convertirse en un signo de unión con el resto de personas con quienes comparte su
vida (Figura 8, Figura 9). Esta acepción de la identidad como lugar de encuentro
la define muy bien Kwame Anthony Appiah: Si queremos vivir juntos en armonía,
es fundamental que podamos mantener debates sensatos sobre aquellos asuntos que
agitan profundamente nuestras pasiones (Appiah, 2019: 16). Al trabajar a partir
de las formas de las letras rememoramos el concepto de artesano que Richard
Sennett define como persona que “representa en cada uno de nosotros el deseo
de hacer algo bien, concretamente y sin ninguna otra finalidad” (Sennett, 2013:
181). Observar y aprender de quienes hacen bien las cosas significa querer mejorar en las propias tareas e ilusiones. Utilizar las letras como imágenes supone
hibridar lenguajes que contienen equilibrios constantes de información visual
y códigos verbales (Huerta, 2013).
La investigación en educación artística está tomando nuevos derroteros, al
igual que la formación de docentes en artes. A las propuestas de A/R/Tography
(Irwin & O’Donoghue, 2012) y Arts-Based Educational Research (Rolling, 2017)
se unen una serie de nuevos paradigmas que transforman y superan el tradicional panorama pedagógico de las artes visuales. La cultura visual supone un
paradigma valioso entre quienes elaboramos discursos educativos desde las
artes y el diseño. Si las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas por
el DBAE Discipline-Based Art Education impulsado por Elliot W. Eisner, donde
predominaba el uso de obras de arte de la tradición occidental, con la irrupción
de los conceptos de la cultura visual se abre este concepto a todos los artefactos visuales. Podemos redescubrir las posibilidades pedagógicas, artísticas y
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culturales de los objetos cotidianos, como el alfabeto. Pero además, introduciendo la tipografía, así como el estudio y el uso de las letras, tenemos la oportunidad de utilizar estos elementos para el acercamiento a realidades educativas
como la inclusión o el respeto a la diversidad sexual (Groupe, 1992).
Utilizamos como referente las pedagogías críticas, una forma de trabajo
cooperado entre instituciones sociales y sujetos que trabajan con herramientas pedagógicas como materia prima de activismo (Desbordes de la Cultura,
2017). Desde una perspectiva crítica (Carr & Kemmis, 1988), las imágenes se
convierten en elementos de uso social con un poder ilimitado. Urge conocer el
poder de las imágenes, repensar sus usos y adecuarlas a nuestras necesidades
(Benjamin, 2003). Para ello nos apropiamos de la cultura visual, que ha transitado desde la academia a la escuela mediante transformaciones y controversias,
utilizando las imágenes cotidianas como elementos centrales, estimulando la
creación artística y la apreciación crítica de las artes, aportando un marco epistemológico y metodológico que permite construir modos de narrar experiencias de relación pedagógica.
Necesitamos captar la atención del alumnado a través de propuestas innovadoras y sugerentes, para lo cual manifestamos nuestro deseo de integrar las
artes y el diseño en el currículum educativo, teniendo en cuenta que en el ámbito anglosajón no existen diferencias radicalizadas entre artes y diseño, ni tampoco se separan como campos específicos al educar en dichas especialidades.
Como profesorado de educación artística podemos elaborar un discurso que
aglutine todas las artes visuales, incluyendo el diseño, el cine, los videojuegos,
por supuesto las tradicionalmente llamadas bellas artes, y en general todo lo
que se refiera a la cultura visual (Even-Zohar, 1990). En ese sentido, las imágenes de las letras nos ofrecen un paisaje revelador de inmensas posibilidades, de
modo que las letras del cine posibilitan un contacto directo con los audiovisuales (Huerta, Alonso-Sanz & Ramon, 2019).
Si exigimos una mayor formación en artes para toda la ciudadanía es porque
anhelamos una sociedad más justa, más culta, más exigente y más equitativa.
Hablar en clase sobre arte y diseño contemporáneo supone que el alumnado
asuma estas cuestiones como algo cercano a su realidad. Explicar el trabajo
actual de diseñadores y artistas permite conocer igualmente las inquietudes
estéticas del alumnado. Conviene ampliar el contacto personal con profesionales que trabajan desde la creación artística, animándoles incluso a visitar
nuestras aulas (Figura 10). El diseño y las imágenes invaden nuestras vidas y
generan los imaginarios que manejamos. Estamos rodeados de objetos diseñados, por lo que resultaría positivo analizar esta realidad en el aula (Barthes,
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Figura 10 ∙ Al finalizar el ejercicio creamos un mural con
todos los exlibris diseñados en clase. El hecho de ver sus
trabajos en conjunto ratifica la validez de la actividad como
trabajo realizado en grupo. Fuente: propia.

1986). Descifrar los mensajes visuales significa estudiarlos desde de su propia
realidad, aprovechando las características del entorno para comprender mejor
todo lo que nos aportan. Una apropiada formación estética resulta beneficiosa
en muchos sentidos, tanto desde el punto de vista del fomento de la creatividad
como desde la perspectiva del goce estético.
Las generaciones más jóvenes están hiperconectadas. Sus usos tecnológicos
responden a un contacto indiscriminado con imágenes y otros códigos visuales.
La brecha social, económica, cultural y educativa que abre la marginación tecnológica provoca un distanciamiento que aumenta entre quienes disponen de
dispositivos tecnológicos y quienes no tienen acceso a ellos. Si a este tipo de discriminaciones añadimos la discriminación por motivos de diversidad sexual,
de género, de clase, funcional o de religión, entonces se genera una doble marca que impide a muchas personas poder acceder de forma libre y equitativa a
los nuevos escenarios tecnológicos. Superar los obstáculos que imprime la desigualdad solamente es posible desde disidencias como la ironía, el escepticismo o la originalidad (Zafra, 2017). Podemos usar la creatividad para combatir la
incomprensión social, la desazón legislativa o las injusticias sociales. Para ello
utilicemos las imágenes, y en este caso las imágenes del alfabeto, tanto del legado popular como de las tradiciones artísticas de todos los tiempos y culturas.
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La experiencia de la identidad personal, abordada desde su riqueza tipográfica, está emparentada con el goce y el aprendizaje. De forma similar a lo que
experimentamos en la visita al museo creando acciones significativas (HooperGreenhill, 1994), nuestra actitud al inspeccionar nuestra propia identidad se
puede articular en relación a los textos que cubren el entramado urbano. Para
conseguir ciudadanos reflexivos y críticos, proponemos un análisis que va de lo
personal a lo social como una práctica estética, y la creación de diseños como
acción de índole artística (Giroux, 2013).
Las letras, desde la caligrafía hasta la tipografía, deberían considerarse un
material gráfico importante, conocido y utilizado por los docentes para educar
a los futuros ciudadanos. Para que este interés llegue a las nuevas generaciones, consideramos la formación de educadores como un eslabón decisivo en la
cadena formativa. De esta manera, la escritura entendida como dibujo y representación facilita la práctica de actividades artísticas, desde las cuales resulta
mucho más fácil acercar al arte al alumnado universitario. Esto lo hemos podido comprobar en base a un estudio cualitativo hecho a un grupo de estudiantes
universitarios. Los resultados positivos que ofrece la práctica del diseño para
reflexionar sobre la identidad, nos permite repensar nuestro papel social, cultural y educativo.
Hablamos de renovar aspectos de la enseñanza a partir de la utilización del
valor artístico y visual del alfabeto. Consideramos que el alfabeto, en su versión
gráfica, no está suficientemente aprovechado como recurso educativo. Se puede revisitar el alfabeto desde su perspectiva visual, transitarlo, replantearlo y
reconstruirlo. En la maraña del aparataje visual que determina el diseño de escrituras, las letras nos sirven como punto de apoyo, piedra angular del redescubrimiento. Los letreros y otras inscripciones nos atraen al tiempo que delimitan
una situación geográfica en el espacio. Las TIC contribuyen a la redefinición de
lo escrito: pantallas, imágenes, videos, información. Se trata de adecuar la tecnología de la que disponemos a las nuevas necesidades del aprendizaje. Convertimos el alfabeto en un nuevo territorio simbólico. Del mismo modo que los
pastores de Laconi, en Cerdeña, todavía hoy denominan a los menhires “perdas
litteradas”, es decir “piedras de letras”, ya que en ellas se hallan inscritas figuras
simbólicas, señales mediante las cuales se escribía el territorio (Careri, 2002:
54), para nosotros también tendrán una fuerte carga simbólica las inscripciones
urbanas, tanto si se trata de una humilde señal de tráfico, como si el texto ha
llegado a convertirse en escultura pública.
Desde hace unos años se ha incrementado la responsabilidad de los
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educadores. Ahora ya se le exige a la escuela que resuelva problemáticas más allá
de los márgenes estrictamente educativos, pero es muy probable que en el futuro
este tipo de exigencias vaya en aumento. Aunque la escuela no puede hacer frente a tantas expectativas, sí que cabría la posibilidad de mejorar los espacios de
relación, tanto entre sus principales participantes (educadores, alumnado), como
en su acercamiento a los retos que viene planteando el nuevo siglo (tecnologías,
ciudades, identidades emergentes, globalización). En materia de arte pasa por
acercarse al arte contemporáneo, y desde aquí transitar hacia el resto de las épocas que nos han legado un patrimonio artístico. Sin salir de esta propuesta, convertir las letras en argumento educativo, dotándolas de carga estética, al tiempo
que se desmenuzan sus engranajes formales, simbólicos, políticos y económicos.
Disponemos de un verdadero museo imaginario tejido con las redes del alfabeto. Esta es una invitación al paseo tipográfico, un puente hacia la riqueza
persuasiva de la comunicación visual. Desde pequeños nos enseñaron a leer, a
escribir, a interpretar los textos. Pero la eficacia de las letras va más allá de su
mero significado verbal, y deberíamos estar atentos a las repercusiones creativas que acaban teniendo en el paisaje educativo estas formas legibles que son
los letreros.

Referências
Alonso-Sanz, A. (2017). Repensando tres
entornos educativos consolidados.
Artseduca, 18, 79-99. ISSN: 2254-0709.
Appiah, K. A. (2019). Las mentiras que nos
unen. Repensar la identidad. Barcelona:
Taurus. ISBN: 978-84-306-2226-9.
Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso.
Imágenes, gestos, voces. Barcelona:
Paidos. ISBN: 9788449322327.
Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la
época de su reproductibilidad técnica.
México: Ítaca. ISBN: 968-7943-48-3.
Benjamin, W. (2005). El libro de los pasajes.
Madrid: Akal. ISBN: 978-84-460-1901-5.
Briggs, A. y Burke, P. (2002). De Gutenberg a
Internet. Una historia social de los medios
de comunicación. Madrid: Taurus. ISBN:
84-306-0479-0.
Dos Reis, J. (2016). “Fonte tipográfica Clarim
Fonética: um tipo de letra ao som da
língua portuguesa.” In Queiroz, João
Paulo (Org.) Novos lugares para a
educação artística: o V Congresso MatériaPrima, 395-405. Lisboa: Cieba. ISBN.

978-989-8771-44-5.
Careri, F. (2002). Walkscapes: el andar como
práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili.
ISBN 9788425225987.
Careri, F. (2015). Stalker /Savorengo Ker. Dal
campo nomadi alla casa di tutti. Linaria:
Roma. doi: 10.978.88907017/40 ISBN:
9788890701740.
Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de
la enseñanza. La investigación-acción en
la formación del profesorado. Barcelona:
Martínez Roca. ISBN: 84-270-1182-2.
Csikzentmihalyi, M. (1990). The art of seeing.
An interpretation of the aesthetic encounter.
California: The J. Paul Getty Trust. ISBN:
9780892361564.
Desbordes de la Cultura (2017). Desbordar
Barcelona. Un relat alternatiu de la cultura
a la ciutat. Barcelona: Pol·len Edicions.
ISBN: 9788416828203.
Domínguez, R. (2019). Entornos personales de
aprendizaje en la formación de docentes
de secundaria de la especialidad de
Dibujo. Tesis doctoral. Universitat de
València.

617

desde la cultura visual. Archivo de Arte
Valènciano, 94, 351-366. ISSN: 02115808.
Huerta, R. (2015). La ciudad y sus
docentes. Miradas desde el arte y la
educación. Barcelona: UOC. ISBN:
9788490645840.
Huerta, R. (2017). Transeducar. Arte, docencia
y derechos lgtb. Barcelona: Egales. ISBN:
978-84-16491-61-2.
Huerta, R. (2018). Miradas urbanas del
profesorado iberoamericano desde la
cultura visual. Magis Revista Internacional
de Investigación en Educación, 10 (21),
55-76. doi: https://doi.org/10.11144/
Javeriana.m10-21.mup ISSN: 20271174.
Huerta, R. (2019). Arte para primaria.
Barcelona: UOC. ISBN: 9788491805526.
Huerta, R. y Alonso-Sanz, A. (eds.) (2017).
Entornos informales para educar en artes.
València: PUV. ISBN: 978-84-9134-001-0.
Huerta, R., Alonso-Sanz, A. y Ramon, R.
(eds.) (2018). Investigar y educar en
diseño. València: Tirant lo Blanch. ISBN:
9788417203894.
Huerta, R., Alonso-Sanz, A. & Ramon, R.
(2019). De película. Cine para educar en
diversidad. València: Tirant lo Blanch.
Huerta, R., Domínguez, R. y Barbosa, A. M.
(2017). Investigar para educar en diseño
y otras urgencias de la educación artística.
EARI Educación Artística Revista de
Investigación, 8, 10-23. doi: https://doi.
org/10.7203/eari.8.10790 ISSN: 16958403 / e-ISSN: 2254-7592.
Irwin, R.; O’Donoghue, D. (2012).
Encountering pedagogy through relational
art practices. International Journal of Art &
Design Education, 31 (3), 221-236. ISSN:
1476-8062.
Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia.
Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
ISBN: 978-84-92857-25-8.
Marzilli, K. (2008). Attitudes of Preservice
General Education Teachers toward Art.
Visual Arts Research, 34 (1), 53-62. ISSN:
07360770.
Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la
Cultura Visual. Barcelona: Octaedro. ISBN
9788449313905.
Mirzoeff, N. (2006). On Visuality. Journal of
Visual Culture, 5(1), 53-79. ISSN: 14704129.

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Dufresne-Tassé (1995). “Andragogy (adult
education) in the museum: A critical
analysis and new formulation”, en HooperGreenhill, E. (ed.), Museums, media,
message. New York: Routledge, 245.259.
ISBN: 9780415198288.
Duncum, P. (2008). Holding Aesthetics
and Ideology in Tension. Studies in Art
Education, 49 (2), 122-135. ISSN:
0039–3541.
Even-Zohar, I. (1990). Polisystem Theory,
Poetics Today, 11 (1), 9-26. ISSN 03335372
Fontal, O. (2007) “¿Se están generando
nuevas identidades? Del museo contenedor
al museo patrimonial”, en Calaf, Fontal
& Valle (coords.) Museos de arte y
educación. Construir patrimonios desde la
diversidad, Gijón, Trea, pp. 27-52. ISBN:
849-7042-2883.
Freire, P. (2015). Pedagogia da autonomia:
saberes necessários à prática educativa.
Rio de Janeiro: Paz e Terra. ISBN: 968-232069-0.
Giroux, H. (1990). Los profesores como
intelectuales. Hacia una pedagogía crítica
del aprendizaje. Barcelona: Paidós. ISBN
9788475095882.
Giroux, H. (2013). When Schools Become
Dead Zones of the Imagination:
A Critical Pedagogy Manifesto,
Truthout. ISSN: 1853-1318.
Groupe µ (1992). Traité du signe visuel: Pour
une rhétorique de l’image. Paris: Seuil.
ISBN: 9782020129855.
Hernández, F. (2013). La cultura visual en los
procesos de documentación sobre cómo
los jóvenes aprenden dentro y fuera de la
escuela secundaria, Visualidades, 11, 2,
73-91. ISSN: 2317-6784.
Hooper-Greenhill, E. (1994). Museums and
their visitors. Londres: Routledge. ISBN:
0415068576.
Huerta, R. (2004). “Sangre o tinta. La
tipografía como argumento liminar para
una educación artística”, en Ponencias
Primer Congreso de Tipografía, València,
ADCV, 178-186.
Huerta, R. (2008). Museo Tipográfico Urbano.
Paseando entre las letras de la ciudad.
València: PUV. ISBN: 978-84-370-7149-7.
Huerta, R. (2013). La tipografía en el cine:
análisis de cabeceras y créditos de
películas como estrategia educativa

618
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Ramon, R. (2017). Pedagogías visuales y
artísticas en torno al objeto cotidiano.
Artseduca, 18, 30-53. ISSN 2254-0709.
Rolling, J. H. (2017). Arts-Based Research in
Education. En Leavy, P. (ed.) Handbook of
Arts-Based Research. New York: Guilford,
493-510. ISBN 9781462540389.
Said-Valbuena, W. (2019) Prefigurar, cocrear, entretejer. Diseño, creatividad,
interculturalidad. Arte, Individuo y
Sociedad, 31(1), 111-129. DOI:
10.5209/ARIS.59369 ISSN: 1131-5598.
Sancho-Gil, J. M.; Hernández, F. (2018). La
profesión docente en la era del exceso
de información y la falta de sentido. RED.
Revista de Educación a Distancia, 56,
artíc. 4, 31-01-2018 DOI: 10.6018/
red/56/4 ISSN 1578-7680.
Sennett, R. (2013). El artesano (2013)

Barcelona: Anagrama. ISBN:
9788433962874.
Stake, R. E. (2005). Investigación con estudio
de casos. Madrid: Morata. ISBN:
9788471124227.
Vidagañ Murgui, M. (2016). Museos,
mediación cultural y artes visuales: perfiles
profesionales del ámbito educativo. Tesis
doctoral. Universitat de València. http://
hdl.handle.net/10550/56166.
Wexler, A. (2007). “Museum Culture and the
Inequities of Display and Representation”,
Visual Arts Research, 33 (1), 25-33. ISSN:
07360770.
Zafra, R. (2017). El entusiasmo. Precariedad
y trabajo creativo en la era digital.
Barcelona: Anagrama. ISBN: 978-84-3396417-5.

Visual conversations between Porto to Paris.
Wandering for an artistic education in the city

RICARD RAMON* & AMPARO ALONSO-SANZ**
Artigo completo submetido a 5 de Maio 2019 e aprovado a 15 de maio de 2019

*España, profesor educación artística.
AFILIAÇÃO: Universitat de València. Facultat de Magisteri. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal. Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas. Avda Tarongers, 4. 46022. Valencia. E-mail: ricard.
ramon@uv.es

**España, Profesor educación artística.
AFILIAÇÃO: Universitat de València. Facultat de Magisteri. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica
y Corporal. Instituto Universitario de Creatividad e Innovaciones Educativas. Avda Tarongers, 4. 46022. Valencia. E-mail:
m.amparo.alonso@uv.es

Resumen: Esta investigación se desarrolla a

Abstract: This research is developed from a series

partir de una serie de experiencias de deriva
fotográfica entre Oporto y París. Pretende
explorar las posibilidades pedagógicas de la
deriva. La A/R/Tografía se usa como metodología. Se exponen los resultados mediante el análisis de conversatorios visuales. Las
conclusiones demuestran el aprendizaje en la
colaboración y suponen un ejemplo para prácticas docentes futuras.
Palabras clave: deriva / ciudad / diálogos visuales / educación artística.

of photographic drift experiences between Porto
and Paris. The objective is to explore the pedagogical possibilities of drifting. A/R/Tography
is used as methodology. The results are showed
through the analysis of visual conversations. The
conclusions demonstrate the learning in the collaboration processes and represent an example
for future teaching practices.
Keywords: drift / city / visual conversations /
art education.
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Introducción

Este trabajo parte de una experiencia de indagación compartida entre dos investigadores desplazados en estancias a las ciudades de Oporto y París, durante
todo el mes de julio de 2018. Estas estancias de investigación se enmarcan en el
proyecto europeo Transmaking que pretende establecer una red multilateral de
investigación e innovación activa en los campos del arte centrado en el entorno,
como un espacio para crear narrativas alternativas de renovación social, económica y democrática. Las narrativas visuales se plantean en esta investigación
como un modo disidente de establecer diálogos reflexivos, con los que pretendemos establecer conexiones y costuras entre culturas diferentes, pero a la vez
ubicadas en un mismo contexto europeo.
Desde nuestra labor como investigadores y al mismo tiempo como docentes encargados de la formación inicial del profesorado, consideramos fundamental experimentar aquellas prácticas de la didáctica de las artes que vamos
a implementar en clase. Interesados en continuar promoviendo aprendizajes
colaborativos en las aulas, nos planteamos indagar sobre modos artísticos de
promover estas prácticas.
El objetivo principal de la investigación es explorar las posibilidades pedagógicas del aprendizaje colaborativo entre personas situadas en entornos urbanos geográficos diferentes, mediante la práctica de la deriva, para la observación y la creación de conversaciones visuales a través de la fotografía.
1. Aprendizaje colaborativo mediado por las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)

En el aprendizaje colaborativo distinguimos dos tipos de actividades. Por un
lado, aquellas que se producen entre personas de un mismo curso y por tanto
también aula. Por otro lado, aquellas que se producen entre personas de cursos,
titulaciones, aulas o incluso universidades diferentes. En este artículo planteamos una posibilidad de aprendizaje contextualizado en el entorno, que podría
servir para ambas situaciones. Sin embargo, es una propuesta particularmente
interesante para la segunda casuística, para ser desarrollada entre estudiantes
de contextos diferentes. Porque nos permite poner en relación los aprendizajes
de personas situadas geográficamente distantes de forma colaborativa.
Para hacer posible el trabajo colaborativo entre equipos compuestos por
miembros que pueden estar distantes entre sí, proponemos el uso de las TIC
como forma de favorecer las comunicaciones. Afortunadamente la mayoría
de nuestro alumnado universitario cuenta con teléfonos móviles que podemos aprovechar para trabajar. Las tecnologías portables nos permiten con gran

2. La deriva como práctica artística educativa

En este texto retomamos de forma actualizada la práctica artística de la deriva, que cuenta con antecedentes históricos en el Surrealismo y Situacionismo,
pero también en el arte contemporáneo (Bassett, 2004). Si bien en sus orígenes
se trataba de una acción artística típicamente masculina, en nuestra propuesta
buscamos la contraposición de modos de deambular entre el hombre y la mujer
desde un posicionamiento feminista (Scalaway, 2002).
La deriva en sí misma, nos permite situarnos en un espacio de transición que
rompe con los escenarios de la cotidianeidad y con la forma en la que nos movemos habitualmente en la ciudad. Nos permite asumir una mirada hacia el espacio urbano pausada, detenida, alejada del concepto de recorrido, de esa idea que
define nuestros trayectos en función de un punto de origen y un punto de llegada.
Nos facilita una observación activa, a través de una mirada profunda, de largo
recorrido. Se convierte en un medio para un aprendizaje complejo e integrador
a partir del entorno, y de nuestra interacción e interpretación constante y transformadora sobre ese mismo entorno en relación con nosotros y con los demás.
La propia y simple acción de andar, se ha considerado históricamente como
una forma de pensamiento (Le Breton, 2017), una práctica artística (Careri,
2002) y una manera de desaparecer de uno mismo para poder encontrarse a
partir de la generación de un nuevo pensamiento simbólico (Le Breton, 2017)
con el entorno y con los demás. Si a ello le añadimos el uso de la imagen artística, la mirada simbólica y poética, el análisis curioso y descotidianeizado,
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calidad fotografiar, grabar vídeos y audios, dibujar o escribir; además de retocar o editar estos registros. La mensajería instantánea favorece el intercambio
de estas imágenes, audios y textos. Todos estos sistemas son formas ideales de
recogida de datos y de intercambio de estos. Además, utilizar medios tecnológicos de conexión online nos permite trabajar colaborativamente a tiempo real.
Pero, para que se produzca el aprendizaje colaborativo es preciso que se den
ciertas premisas reconocidas por Johnson, Johnson y Holubec (1999) como interdependencia positiva, responsabilidad personal, evaluación grupal e interacción
cara a cara. En nuestra propuesta solo se cumplen las tres primeras del siguiente
modo. Quienes colaboran deben compartir un objetivo de aprendizaje común;
han de resolver alguna cuestión que solos no puedan solventar por limitaciones
de tiempo, distancia o conocimientos; deben desear conocer las averiguaciones
del resto de miembros para que se produzca intercambio de información y comunicación; al final del proceso han tenido que incrementar sus conocimientos,
competencias o al menos descubrir nuevos interrogantes que explorar.
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Figura 1 ∙ Francia en una calle portuguesa y Portugal en una
calle francesa. Fuente: autores.
Figura 2 ∙ Dos escaparates de París y uno de Oporto
reflejando sus ciudades y sus resonancias culturales. Fuente:
Fuente: autores.
Figura 3 ∙ Arte público. Serie muestra compuesta por dos
fotografías de escaparates de París y dos fotografías de murales
de Oporto. Fuente: Fuente: autores.
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el cuestionamiento de las acciones y sus relaciones, todos estos elementos se
refuerzan y se complementan, construyendo un modelo de acción artística pedagógica y de investigación como la que hemos elaborado y proponemos.

El deambular se propone para un entorno urbano, porque la ciudad ofrece estímulos interpersonales, sensoriales, culturales y patrimoniales que provocan
experiencias educativas y estéticas de calidad (Bandeira y Oliveira, 2017; Huerta, 2014). También porque a partir de estas percepciones, especialmente cuando se discuten o comparten en conversación, se provoca un pensamiento crítico
y analítico del entorno, por tanto, un proceso de aprendizaje. En ese sentido,
incorporamos el uso de la fotografía como elemento, asociado a la idea de trabajar una pedagogía visual, desde la investigación educativa basada en imágenes (Cruickshank y Mason, 2003; Miles y Howes, 2015).
La fotografía se convierte así en un instrumento de indagación, de reflexión,
de investigación y de aprendizaje, en diversas vías. Por una parte, el acto fotográfico en sí mismo, deriva en una acción, que nos obliga a repensar y a mirar el
entorno con otros ojos y otra disposición. Estimula un pensamiento activo, pensando en un tipo de fotografía que no trata de testimoniar ningún hecho, sino de
reflexionar poética y estéticamente a partir de la relación del yo con el entorno
y con los demás. Además, existe un segundo nivel de significación y estructuración simbólica en la imagen producida en sí misma y un tercer nivel en los
múltiples significados de recepción de la imagen, tanto para el que produce la
fotografía, como para los potenciales receptores de la misma. Esto amplifica las
oportunidades de aprendizaje sensible, de maneras muy diferentes, tanto para
el que realiza la acción de la deriva fotográfica, como para quienes la reciben,
estableciéndose nuevos diálogos, interrelaciones y significados que enriquecen
la experiencia en su conjunto.
4. Metodología

La deriva nos permite profundizar en la perspectiva de investigación artográfica
en nuestro triple rol de artistas/investigadores/docentes encargados de la formación inicial del profesorado de primaria y secundaria en educación artística,
con el ánimo de proponer en el entorno educativo este tipo de experiencias. La
A/R/Tografía (Irwin, 2006; Irwin, LeBlanc, Yeon Ryu, y Belliveau, 2018; Springgay, Irwin, Leggo y Gouzouasis, 2008;) como método de Investigación Basada
en las Artes (Cahnmann-Taylor y Siegesmund, 2008; Hernández, 2008; Marín,
2011; McNiff, 2004; Leavy, 2018) facilita usar la deriva simultáneamente como

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

3. Fotografía, ciudad y educación
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práctica artística, proceso investigador y experiencia de aprendizaje docente.
Partimos de la acción artística de la deriva, entendida como práctica pedagógica y de investigación, combinada con el uso de la fotografía como medio
para la creación de contenidos sensibles. Esto nos permite recoger datos sobre
la experiencia en las urbes, lugares del desarrollo humano.
Los resultados se exponen a través de conversaciones visuales, conjuntos fotográficos, que muestran reflexiones sobre el proceso de comprensión compartida en torno a las 2 ciudades. Emergen temáticas, que desarrollamos ampliamente
en el apartado siguiente como: las resonancias culturales y simbólicas de un país
en el otro; las conexiones y divergencias europeas a nivel estético en el patrimonio; los intereses personales y de género conectados a través de lo visto.
Posteriormente establecemos un análisis doble: sobre las potencialidades
pedagógicas de la deriva fotográfica, y sobre la validez de los diálogos visuales
compartidos en las prácticas educativas como métodos de investigación dentro
del marco de la educación en general y de la educación artística en particular.
5. Conversatorios visuales. Exposición de resultados
5.1. Resonancias culturales y simbólicas de un país en el otro

Algunos guiños y coincidencias que se producen durante nuestras derivas nos
hacen comprobar que siglos de intercambio cultural entre países europeos nos
anteceden, guerras, olimpiadas, competiciones deportivas. El nombre de la
Avda. de Francia en Oporto; o la bandera de Portugal en París durante los mundiales de fútbol son algunos ejemplos.
Pero incluso las fuentes tipográficas o los escaparates testimonian las influencias de viajeros, nómadas, peregrinos, aprendices, turistas, estudiantes de
intercambio que cruzando de un lado al otro arrastran gustos y preferencias, las
importan y las exportan.
5.2. Conexiones y divergencias europeas a nivel
estético en el patrimonio

El arte público en formato de grafitis, empapelado, muralismo o escaparatismo
está muy presente en las estéticas de las ciudades europeas. Forman parte de un
continuum de estímulos visuales que llenan de colorido las urbes pero que principalmente buscan generar reflexión en sus espectadores, sacudir conciencias
y remover significados sociales.
Aunque las provocaciones perceptivas no provienen solamente del ámbito
visual. Encontramos olores con cada panadería de Oporto y París, y hallamos
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Figura 4 ∙ Colores en venta. Dos imágenes de puestos de
venta de París (izquierda) y de comercios de Oporto (derecha).
Fuente: autores.
Figura 5 ∙ Hierro y cristal. Arquitecturas y espacios simbólicos
y patrimoniales de las ciudades de París y Oporto desde la
mirada de los investigadores. Fuente: autores.
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en los croissants y panes formas muy parecidas, pero sabores muy diferentes.
La venta en la calle está muy presente también en los países europeos, de manera que puestos de pescados, frutas, flores o ropa llenan de algarabía el espacio
público, y de elementos sugerentes al tacto o al sabor. La ciudadanía disfruta de
estos estímulos en sus paseos y compras, pero especialmente encuentra oportunidades para el diálogo y la interacción social, para la convivencia.
Otras semejanzas entre estas metrópolis las hallamos en las arquitecturas,
donde vidrio y metal dibujan siluetas y perfiles de tremendo parecido simbólico. Por ejemplo, hallamos reflejos del símbolo portugués de la sardina en unas
esculturas en París, y paralelismos decimonónicos entre un puente en Oporto y
la Torre Eiffel, producidos por esta última factoría francesa y convertidos en patrimonio cultural, símbolos y referentes europeos de ambas ciudades. También
otros modelos de urbanismo masculinizante y edificación falocéntrica tienen
recíprocas resonancias en algunos de sus barrios, como un elemento que nos
recuerda todavía que el poder social y político en Europa sigue recayendo en
los hombres al tiempo que no permite establecer reflexiones para poder ejercer
políticas igualitarias y basadas en la diversidad.
5.3. Intereses personales y de género

La práctica de la deriva nos enfrenta también a cuestiones de género. El modo
en que una mujer se viste o traviste para practicar la deriva puede ser muy diferente al de los hombres porque pasar desapercibida puede ser una cuestión
vital en determinados horarios o zonas, o por el contrario destacar puede ser
fundamental si se entiende esta práctica como activismo feminista. Una mujer
a la deriva teme las sombras masculinas, los elementos fálicos, las zonas oscuras, el peligro. Un hombre puede lanzarse a la calle con menos riesgos y mayor
protagonismo.
Por otro lado, la urbe sigue siendo un espacio heteronormativizado, donde
hasta una pintada en la calle será entendida desde la gratitud del amor romántico. Conviene tener una mirada flexible y abierta a la diversidad, entender que en
las relaciones afectivas existen múltiples modelos posibles, también en la calle.
Conclusiones

Como conclusiones principales de la investigación establecemos en primer lugar que las prácticas de deriva artística pedagógica, asociada a las condiciones
que hemos establecido, han sido un medio adecuado, utilizadas en conjunto
con la fotografía y las tecnologías de la información y la comunicación, para el
desarrollo de prácticas educativas y de aprendizaje.
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Así mismo hemos conseguido visibilizar diferentes miradas confrontadas hacia la ciudad desde la experiencia estética y crítica; incidiendo en determinados
aspectos culturales, sociales y de género. Por una parte, nuestros conversatorios
visuales, derivados de las experiencias de derivas paralelas nos han expuesto reflexiones, directamente extraídas de la confrontación de las dos experiencias y de
sus imágenes, sobre las conexiones invisibles entre diferentes culturas.
De esta forma hemos constatado su presencia constante en forma de mixtura cultural europea, a partir de pequeños símbolos, pero también de prácticas más complejas y consolidadas, que nos ha llevado establecer una mirada
paneuropea. Dos investigadores españoles, deambulando y analizando dos
ciudades de sus países vecinos, Portugal y Francia, para establecer conexiones,
vínculos culturales que emergen con una simple observación atenta a través de
los entornos urbanos, y que nos llevan a esa necesaria reivindicación de la necesidad de establecer lazos culturales comunes, intercambios, en favor de una
cultura europea común y necesaria, basada en la riqueza de la diversidad.
También hemos demostrado como este tipo de diálogos visuales con el uso
de la fotografía, en conexión con la práctica artística de la deriva, se constituyen en sí mismos como un método de investigación y exploración válido para
trabajar sobre cuestiones directamente educativas, así como investigaciones
vinculadas a la educación patrimonial, la educación emocional, la investigación feminista y la propia investigación artística en sí misma. De esta forma, las
metodologías derivadas de prácticas artísticas se consolidan como un medio
de investigación eficaz, especialmente para cuestiones vinculadas con la investigación educativa y de las ciencias sociales en general, que aportan un enriquecimiento en el análisis de experiencias esencialmente humanas de relación
sensible con los entornos y con el resto de los seres humanos.
Estas prácticas de deriva se consolidan, así como un espacio que favorece y
demuestra el aprendizaje en colaboración, se plantea como un tipo de acciones
con un alto valor pedagógico y suponen un referente claro para prácticas docentes futuras, ya que permiten desarrollar muchos aspectos educativos como
la comprensión y aprendizaje cultural y patrimonial, la exploración personal e
identitaria con relación a unos entornos, el desarrollo de la empatía, la colaboración y la interrelación con otras personas y otros lugares, el desarrollo de la
sensibilidad estética a través de la imagen y la capacidad para crear narrativas
simbólicas a través de los diálogos visuales.
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Figura 6 ∙ Inicio de deriva, con los pies de la investigadora en
París y la sombra del investigador en Oporto. Fuente: autores.
Figura 7 ∙ Placer femenino. Dos mujeres disfrutando en
desayuno en París y grafiti de una calle de Oporto.
Fuente: autores.
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Resumo: Em que medida pode um professor,

Abstract: To what extent can a teacher, who is

que é simultaneamente artista, compreender
e investigar a criação artística na infância através do contacto direto com os seus criadores
e com as suas práticas? De que forma o movimento A/r/tography legitima a prática artística e de investigação de um professor que
cria a partir da sua prática docente? Numa
tentativa de esboçar linhas possíveis para a
resposta às questões colocadas, o presente
artigo sistematiza as intenções recentes do
investigador de estreitar os diálogos, cíclicos
e permanentes, entre a sua prática artística e os processos pedagógicos nos quais se
envolve. Mapeado pelo quadro teórico do
movimento a/r/tography – do campo epistemológico e ontológico da educação artística,
e pelas conceções plásticas e performativas
que sustentam a sua prática artística, acompanhar-se-á um conjunto de reflexões que
procuram escrever o caminho da criação em
educação artística.
Palavras chave: a/r/tografia / desenho / corpo / infância / performance.

simultaneously an artist, understand and investigate artistic creation in childhood through direct
contact with its creators and their practices? In
what way does the A/r/tography legitimise the
artistic and research practice of a teacher who
creates from its teaching practice? In an attempt
to sketch possible lines for the answer to the given
questions, the current article systematises the
researcher’s recent intentions to narrow the
cyclical and permanent dialogues between his
artistic practice and the pedagogical processes in
which he is involved. Mapped by the theoretical
framework of the a/r/thography – from the epistemological and ontological field of art education,
and by the visual and performative conceptions
that sustain its artistic practice, a set of reflections will be followed in order to pave the path
of creation in art education.
Keywords: a/r/tography / drawing / body / childhood / performance.

1. O espaço de criação a/r/tográfica

O movimento a/r/tográfico resulta de um manifesto apresentado por um grupo de alunos de doutoramento da University of British Columbia (Canadá),
orientado pela professora Rita Irwin, e que tem a sua formulação entre 1995
e 2005. Surge como metodologia alternativa que, consequentemente ao arts
based research, se sustenta num paradigma de investigação baseado no diálogo entre a prática e a educação artística, no qual a relação teoria/prática é
substituída por um relacionamento empático, horizontal e transformador entre o agente a/r/tográfico e o sujeito. Esta relação estimula o sentido crítico na
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No sentido de dar continuidade a uma linha de investigação que se tem debruçado sobre o papel do corpo na prática e ensino das artes visuais no ensino básico e secundário, e mais recentemente no ensino superior, o presente artigo
vincula a relação entre a educação artística e a prática artística do investigador.
Nos seus recentes projetos plásticos e performativos, o artista/investigador/
professor tem aprofundado questões relacionadas com a memória das imagens
(veiculadas através do corpo, no desenho, na fotografia e na prática do arquivo),
enquanto presença materializada do passado e com a possibilidade de purga de
um corpo que se encontra e que se reconcilia consigo próprio. Através do registo
gráfico do corpo, um registo-primeiro (que convoca a infância), discute uma ideia
de marca/vestígio em oposição, à ideia de representação, vinculada ao longo dos
tempos à criação artística.
Desenvolve, deste modo, uma linha de investigação artística cujo âmago se
centra no questionamento do corpo enquanto mecanismo de produção e interpretação de imagens, afirmando a relevância da memória visual para a construção de um arquivo imagético que nos constrói enquanto humanos. A memória, o
gesto e a infância são temas recorrentes na sua prática e, nesse sentido, o presente artigo pretende compreender de que forma dialogam os contributos das metodologias de investigação e criação artística na prática pedagógica, e vice-versa.
Alguns dos projetos artísticos e pedagógicos que agora se apresentam têm
vindo a consolidar o espaço de investigação artística profundamente ligado à história individual e à relação do corpo com a produção e interpretação de imagens
da e na infância, dos quais o projeto Corpo-Arquivo é exemplo (Figura 1). Através
da experiência a/r/tográfica procura-se um sentido humanizante, afetivo e enérgico para a criação de um arquivo autoral que mapeia o gesto que emerge pela
passagem do conhecimento, pela partilha implicada de crenças, valores e vontades — na prática pedagógica.

631

Que memórias? Que retorno?

632
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 1 ∙ Experimentações visuais e performativas para
o projeto Corpo-Arquivo. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Exercício de desenho de mapeamento do corpo
em Creche. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Exercício de exploração expressiva
da linha em Creche. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Exercício: A folha branca como
piscina e o desenho como mergulho — 3º Ciclo
do E.B. Fonte: própria.
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construção de utopias/distopias e gera um estado de movimento permanente.
Rita Irwin (2013) defende que a experiência a/r/tográfica está intimamente
ligada a uma perceção na primeira pessoa, o que faz com que a comunicação da
experiência subjetiva vivencial integre, no ato criativo, o Outro numa posição
colaborativa, fundamental no processo a/r/tográfico. Deste modo, “Enfatiza-se
que todo o processo vivencial da pesquisa, vivido pelo investigador na primeira
pessoa, poderá ser transmitido através das obras e está nelas incorporado devido
à sua dimensão atuante: a exploração processa-se no tempo e transforma o autor
e com ele o leitor. Os campos de partilha alargam-se em torno de um compromisso performativo: quem conhece desempenha conhecimento e torna esse conhecimento conhecível através dos recursos expressivos (…)” (Queiroz, 2017:147).
Em síntese, o movimento a/r/tográfico desenvolve a implementação de
conceitos metodológicos estruturantes como: contiguidade — que afirma a valorização do processo e a construção de redes; pesquisa vivencial — sobrepõe a
experiência educativa ao olhar individual e diferenciado do a/r/tógrafo; aberturas — assume o espaço das rupturas, da novidade, de momentos críticos capazes
de desenhar novos caminhos; metáfora/metonímia — desenvolve a oportunidade de interrogação aprofundada através de mecanismos comunicativos que
combinam e associam conceções e percepções; reverberações — são os ecos da
vivência e que resultam em interferências colaborativas e participativas sobre o
excesso — espaço de sobreposição e de visibilidade de novos resultados.
Assim, a a/r/tografia convida professores, educadores e artistas a repensarem as suas práticas subjetivas enquanto áreas que colidem e se sobrepõem,
operacionalizando assim uma estética relacional que se consolida na contaminação do fazer, da reflexão, do olhar e da empatia da presença.
2. Fazer festinhas — o vestígio do corpo

João dos Santos conta-nos, numa entrevista (Santos, 2000:158) a João Sousa
Monteiro, a história de uma amiga sua que tinha um filho no Jardim de Infância
e que um dia lhe ofereceu, em casa, uma pintura feita por si. E levou-lhe a pintura para mostrar à mãe como sabia pintar bem. A mãe disse-lhe que achava a pintura muito bonita, e que ele sabia pintar muito bem. E o rapaz perguntou-lhe:
“Tu sabes pintar?” E a mãe respondeu-lhe que não sabia pintar tão bem como
ele. “Ah, mas é muito simples”, disse o rapaz, “ Olha, tu arranjas um pincel, e
depois é só ter tinta e fazer festinhas no papel com o pincel”.
A história é muito simples mas fazer festinhas no papel é realmente uma
imagem muito sugestiva. Porque fazer festinhas sugere a existência de um corpo que se projeta no papel onde se faz o desenho ou a pintura. Pensemos que

A criança vive o presente numa dimensão bastante restrita. A noção de conjunto só
aparece mais tarde no seu processo de criação. Por vezes, na criança muito pequena,
a casa desaparece sob o boneco que lhe sucede; já deixou de existir no minuto seguinte
ao seu surgimento, já não está no presente. O quadro é assim um écran no qual se
representam aventuras; não é para a criança um objecto belo ou obra preciosa. Assim
o interesse que a criança tem por ele acaba no momento em que considera terminado
o jogo criador (Stern, 1974:21).
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os primeiros desenhos e pinturas das crianças são uma projeção do seu próprio
corpo sobre a superfície plástica (parede, quadro preto, chão, areia da praia, papel). É sempre a criança que se projeta, que projeta o seu próprio corpo. O fazer
festinhas significa ter consciência de um corpo. É uma forma admirável de as
crianças descobrirem o seu corpo, de construírem uma imagem própria do seu
corpo e a sua própria identidade.
Todas estas possibilidades de expressão, ainda que inconscientes na criança, têm o mesmo objetivo de quando um artista se auto-retrata/auto-representa,
sendo estas possíveis vias “de descobrir o corpo, de o modelar também no sentido
em que, desenhando, se faz a figura do modelo, que está mais ou menos perfeito,
e que se vai tentando aperfeiçoar. À medida que a criança vai aperfeiçoando o seu
desenho, vai também tendo consciência do seu corpo, da sua cabeça, da sua cara,
da sua expressão, dos seus membros, do próprio movimento corporal, que é uma
coisa muito importante em toda a arte gráfica e pictural.” (Santos, 2000:158-9)
O movimento, demonstração da identidade física de um indivíduo, é muito
importante em qualquer expressão corporal e gráfica, sendo a primeira forma
de pensar. A criança pensa e comunica o seu pensamento através do movimento. É possível constatar que “o limite das produções plásticas de uma criança até
determinada idade, são os limites do seu próprio corpo. Esse limite é definido
pelo movimento circular feito com a mão direita ou esquerda” (Santos, 2000
:159). O círculo onde se inscreve o corpo da criança está dentro do círculo que é
desenhado numa superfície qualquer, com uma das mãos ou com as duas, dentro do limite corporal do braço estendido para cima ou para baixo.
Quando uma criança desenha ou pinta, o “instrumento intermediário”, o
traço e mancha desenvolvem-se, por vezes, mais depressa que o próprio pensamento, e a criança, antes de terminar um desenho ou pintura, começa a executar
outro. Há portanto, naturalmente, uma expressão anterior ao pensamento que se
manifesta corporal, gráfica e plasticamente, numa relação de constante confronto entre os limites do corpo e do espaço que o envolve. Arno Stern considera que a
criança mergulha num jogo criador, que se constrói e reconstrói a cada momento,
fechado nos limites do seu próprio corpo, ou do contacto direto com objetos:
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Entenda-se por quadro toda e qualquer superfície/objecto passível de ser
intervencionado, transformado e manipulado pela criança num espaço. O gesto é, portanto, o que está entre, o que é mais do que um corpo procurando um
sentido, e um espaço como uma tela branca por preencher. É a relação espaço-corpo, em bruto, circunscrita às extremidades de ambos. Desta forma, a criança “começa por definir um espaço circular, através de gestos circulares ondulantes que se expandem, um espaço primitivo (...) Mas o espaço significativo
para as crianças, como o espaço significativo das pessoas em geral, não existe
por existir, tem que ser criado à medida que o desenvolvimento se processe. O
espaço dos objetos interessantes é precedido na sua organização pelo espaço
corporal, onde se desenvolve o gesto infantil, o Gesto.” (Santos, 1991: 223). Se
o gesto pode ser todo o ato livre de experimentação e conhecimento do espaço, pode ser muito leve a fronteira desta com a necessidade essencial de comunicar. “Para comunicar basta que existam dois corpos comunicantes; para
que haja linguagem é necessário que se crie um espaço corporal e um espaço
operacional. A comunicação é o esteio de linguagem mas não é a linguagem.
A linguagem é algo que se situa entre as pessoas e que faz parte do património
colectivo. A linguagem é a Obra, são as Obras.” (Santos, 1991:224) .
Inferimos que uma surge como consequência da outra e que estão intimamente ligadas: a experimentação e a comunicação são uma necessidade. A criação de uma situação imaginária, materializada através do desenho/ pintura ou do
jogo do faz de conta, surge muito cedo como a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições quotidianas. A capacidade imaginária
da criança desenvolve-se à medida que se torna capaz de operar no campo do
significado. O imaginário não é condição prévia para a criança brincar, é consequência de ações lúdicas. Imaginar representa a capacidade de se comunicar, de
significar o mundo. O conhecimento surge no ato de brincar através das relações
interpessoais, sendo que as trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a
vida fornecem bases de significação na formação do indivíduo. Nesse processo
de interação, as crianças participam de forma ativa, constituindo-se enquanto
ser humano e constituindo o outro, num movimento dinâmico de ação-relação,
em que as representações e significados se vão construindo. A aprendizagem
sensorial prolonga-se atribuindo a cada coisa o nome que esta tem.
3. A infância e o corpo como obra

Tendo em conta o mapeamento teórico e prático anteriormente apresentado,
considera-se relevante a valorização da investigação em torno da expressão na
infância, tendo em conta o seu caráter disruptivo — fundamental em processos
artísticos e em processos de ensino-aprendizagem.
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Figura 5 ∙ Exercício de desenho de olhos
vendados corpo-a-corpo — 3º Ciclo
do E.B. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Exercício de composição em tempo
real Desenho e Corpo — Ensino Superior.
Fonte: própria.
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Neste sentido, os processos artísticos e pedagógicos implementados pelo
investigador em diferentes contextos, têm sido marcados pela experimentação
do gesto na possibilidade de construção de discursos gráficos e performativos
que recorrem a exercícios do campo do desenho e do teatro para aproximar o
corpo-ator do chão — lugar primeiro de descoberta, na infância (Figura 4). Desta forma, o presente capítulo faz emergir diferentes ações poéticas que tentam
desenhar uma linha contínua de estudo de um registo gráfico primeiro em diferentes estádios do desenvolvimento — nos quais, com o crescimento, os seus
atores vão revelando, por diferentes motivos, o enclausuramento do gesto, limitando-o à ação da mão. É relevante referir que os exercícios implementados
deambulam entre os contextos pedagógicos e a prática de atelier do investigador, dando este processo origem a uma reescrita dos caminhos da investigação
em ambos os contextos, valorizando conceitos metodológicos a/r/tográficos
como contiguidade e aberturas.
Regressando ao lugar do desenho enquanto ato de afeto, é possível constatar que a observação, a experimentação e a implementação de projetos artísticos e pedagógicos em contexto de creche é absolutamente libertador no
que respeita à análise das potencialidades expressivas do corpo. Deste modo, a
observação tem permitido (ao artista/ professor/ investigador) criar uma gramática de ações que se baseiam nos conceitos de focalização-concentração,
improvisação, pesquisa de materiais, experimentação, brainstorming e carácter site specic — conceitos tão presentes nas práticas artísticas contemporâneas
— que tocam e transcendem a própria existência na infância. Este conjunto de
ações alimentam e dialogam com o processo permanente de investigação do
projeto Corpo-Arquivo.
O projeto Corpo-Arquivo, estreado em Maio de 2018, é um trabalho em continuum e, para o qual se elegeram questões conceptuais e formais que se prendem, essencialmente, com a possibilidade de criar um discurso performático
no qual a memória do corpo — físico e representado — mapeie uma constelação
identitária sobre a imagem individual e coletiva de um corpo. O processo tem
sido pautado por experimentações plásticas e performativas em estúdio, consequentes ao trabalho desenvolvido no âmbito da residência artística Como a
vida, o tempo desenvolvida no Festival A Salto — Tomada Artística da Cidade
de Elvas (Julho de 2017), organizado pela UMCOLETIVO Associação Cultural e
pela Câmara Municipal de Elvas. O processo resultará numa exposição-performance site specific para o Mercado Municipal Casa das Barcas, na qual o público
fora convidado a escolher uma das imagens em exposição, dispostas sobre uma
das bancas para venda de produtos, e a partir da qual o intérprete iniciará um

Do lugar do corpo hoje

A exploração de diálogos interdisciplinares entre as artes visuais e as artes performativas são de extrema importância na valorização e reflexão sobre o papel
e presença do corpo do aluno no ato de criar. Neste sentido, analisaram-se alguns contributos da observação e compreensão da expressão na infância para
a experiência a/r/tográfica, tentando prolongar e procurar através das práticas
artísticas o lugar pedagógico de libertação do gesto no ato de desenhar. Aldara
Bizarro (2017), ex-bailarina e coreógrafa, salienta que:
A utilização do corpo no máximo da sua amplitude e energia deixa de fazer parte do
quotidiano a partir de uma certa altura da infância, e na idade adulta passa a ser
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movimento ritualístico de partilha da obra-de-arte através do ato de comer. Na
performance Corpo-Arquivo acompanha-se o diálogo entre o indivíduo e o coletivo no ato partilhado de criar, de comer a imagem, e de confrontar-se com o
objeto refratado na superfície que se dissolve, dilui e integra a digestão — e que
inclui ações como o desenhar de olhos vendados a partir de uma narrativa lida
pelo público e desconhecida para o performer, desenhar-com-o corpo-todo-presente em papel comestível, processar a informação ouvida e concretizá-la
em registo gráfico gestual e livre.
Tendo em conta as referidas explorações plásticas e performativas, foram
implementadas e experimentadas com diferentes faixas etárias algumas da
ações, num leque etário que vai do contexto de creche aos 1º e 3º Ciclos e ao
ensino superior, grupos com os quais o investigador tem trabalhado. Esta gramática gestual poética têm uma forte componente de estimulação sensorial e
de libertação do pensamento, sobretudo desenhando ou reconhecendo o espaço de olhos vendados, desenhar (de olhos vendados) nas costas do outro o que
se sente nas suas (Figura 5), corporalizar um material riscador que intervém no
espaço, mapear o corpo, agir enquanto linha, sentir a cor do corpo, manipular
desejos ou medos, etc. Os diferentes exercícios permitem ir criando relações
entre si e ir chegando a novos lugares, que resultam dos contributos de cada espaço, de cada grupo, num tempo concreto e sinérgico. No contexto da Unidade
Curricular de Artes Plásticas II (Licenciatura em Educação Básica, 2º ano, 2º
semestre) da Escola Superior de Educação de Lisboa, potenciou-se uma sessão
imersiva de desenho e performance em tempo real a partir de alguns dos gestos poéticos referidos (Figura 6). É notável observar o potencial desconstrutivo
destas ações, principalmente, se se tratar de uma faixa etária mais velha. Os
grupos superam-se e chegam a territórios nunca tocados, resultado da valorização da espontaneidade, do gesto, do silêncio e do negro.
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encarada como uma especialização, no campo do lazer, com exceção dos casos em que
a profissão exija diretamente a utilização do corpo, como nos bailarinos, desportistas,
estivadores, operários das obras, agricultores, etc. (Bizarro, 2017:42)

É neste sentido, que a escola poderá desempenhar um papel fundamental
na valorização da presença do corpo, enquanto elemento integrante do processo
de ensino-aprendizagem. Efetivamente, o processo criativo do projeto Corpo-Arquivo, nos seus diálogos permanentes entre o atelier e a escola, valorizou a
experiência concreta do corpo como impulsionador para uma reflexão identitária, bem como para a exploração da relação indissociável entre corpo e desenho.
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Resumo: Elaborado para alunos de 8º.ano

Abstract: Elaborated for 8th grade students of

do Ensino Fundamental do Colégio
Presbiteriano Mackenzie São Paulo-Brasil. A
proposta era oferecer aos alunos a oportunidade de compreender a obra de arte do ponto
de vista de seu valor monetário, bem como a
história de obras que passaram pelo processo
de leilão. Quem as vende? quem as compra ?
com qual objetivo? e por qual razão valem tanto. Fez parte deste projeto a visitação a uma
fundação montada a partir de obras adquiridas em leilão e a inserção de um leilão produzido pelos próprios alunos.
Palavras chave: Obras de arte / valor monetário / leilão.

the Elementary School of Presbyterian College
Mackenzie São Paulo-Brazil. The proposal was
to offer students the opportunity to understand
the work of art from the point of view of their
monetary value, as well as the history of works
that went through the auction process. Who sells
them? Who buys them? for what purpose? and for
what reason they are worth so much. This project
included the visitation to a foundation built from
works acquired at auction and the insertion of an
auction produced by the students.
Keywords: Works of art / monetary value / auction.
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A Melhor Oferta de Paz:
Leilão Beneficente
de trabalho dos alunos
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Introdução

Uma indagação que sempre surge entre os alunos quando estamos estudando
alguma obra de arte, principalmente as mais modernas, é: “Professora, por quê
esta obra vale tanto? Meus desenhos são menos borrados que os de Munch ou
Chagall! ”. Fazê-los entender que a história por trás da obra é parte integrante
deste valor, é sempre um desafio.
Foi dentro deste contexto, que a idéia da inserção de um leilão dentro do
ambiente escolar, foi elaborada. Mas não desejávamos apenas que os alunos
vivenciassem o ambiente de um leilão mas também que agregassem conhecimento para ampliarem seu repertório cultural.
Sendo assim, elaboramos um projeto em seis etapas. São elas: Primeiro —
Quanto vale essa obra? Segundo — Quem foi Ema Klabin? Terceiro — O que foram as vanguardas? Quarto — Vamos fazer arte? Quinto — Como montar um
leilão e Sexto — Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três! Vendido!
Quando trabalhamos com educação, temos a convicção de que a aprendizagem significativa é a forma mais eficaz para adquirir conhecimento e acreditamos que cada etapa vale à pena.
Etapa 1 — Quanto vale essa arte?

Excelentes livros de história da arte como os de E.H.Gombrich e Robert Hughes
sempre foram fontes norteadoras para um professor de arte e não foi diferente
para nós. Porém quando Will Gompertz, editor de arte da BBC lançou em 2012
a primeira edição de seu livro “Isso é arte?”, pudemos conferir um olhar mais
informal e bem humorado sobre as histórias por trás da obra. Informalidade e
bom humor são características muito apreciadas pelos alunos da educação básica, principalmente no Brasil. Sendo assim, a leitura nos cativou e mais que
isso, proliferou ideias!
Durante sete anos Will Gompertz foi diretor do Tate Gallery. Fazia parte de
seu trabalho visitar grandes museus do mundo todo em busca de coleções menos conhecidas. Visitou ateliês de artistas, examinou coleções particulares, e
participou de diversos leilões milionários. Em sua humildade afirma que começou este trabalho não sabendo nada e terminou “sabendo alguma coisa”.
Logo na introdução, ele aborda o valor monetário das obras de arte, citando como exemplo um trabalho de Carl André, artista minimalista que vendeu
ao Tate a obra Equivalente VIII,1966, composta de 120 tijolos refratários empilhados, que custaram 2 mil libras. Partindo deste fato Gompetz explica por
qual razão esta aquisição do Tate não significou, em hipótese alguma, esbanjar
dinheiro público, embora qualquer pessoa fosse capaz de empilhar tijolos. E

Etapa 2 — Quem foi Ema Klabin?

Filha de imigrantes lituanos de origem judaica, vindos para o Brasil na última
década do século 19, Ema Gordon Klabin nasceu no Rio de Janeiro em 1907.
Desde pequena, foi educada entre o Brasil e a Europa. Morou na Alemanha e na
Suíça durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voltou ao Brasil, em meados
da década de 1940, assumiu a empresa da família depois do falecimento do pai,
Hessel Klabin, empresário que se destacou no desenvolvimento da indústria do
papel e da celulose no país.
Ema teve participação em inúmeras atividades filantrópicas e assistenciais,
e na cena cultural, teve importante papel nos conselhos de instituições como
a Fundação Bienal de São Paulo e Masp, e o Museu de Arte Moderna (MAM),
além de atuar na promoção de artistas.
No final dos anos 1940, ela passou a adquirir importantes obras de arte em leilões e galerias europeias e americanas, além de comprar diversas peças de outros
colecionadores brasileiros e de diplomatas estrangeiros que estavam de passagem pelo Brasil. Foi a partir desse processo que Ema deu início ao sonho de construir uma residência onde pudesse organizar e apresentar esse acervo ao público.
Entre 1961 a 1994, Ema morou na casa que mandou construir para acolher seu
acervo de obras de arte e após sua morte foi transformado na Casa-Museu Ema
Klabin. A casa conta com obras de Frans Post, Marc Chagall, modernistas brasileiros como Portinari, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti, além de 1.600 peças
de decoração de várias partes do mundo e um jardim, projetado por Burle Marx.
Levamos os alunos para conhecer a Fundação Ema Klabin e um excelente trabalho de monitoria foi feito para que os alunos pudessem conhecer a
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partindo deste fato, de forma bastante informal, ele vai contando as histórias
por trás das obras e explicando que a arte é o investimento mais seguro dos ricos
mais recentes. Porque enquanto as bolsas de valores oscilam, a arte moderna
se mantém em ascensão assim como seus investidores, afinal, não há “Liquidações de Monet´s”, nem “Desvalorização de um Picasso”.
Entendido isso, os alunos já estavam motivados à ir em busca do “mapa do
tesouro” de cada obra de arte.
Para aguçar mais a curiosidade dos alunos, selecionamos algumas cenas do
filme “O melhor lance” do diretor Giuseppe Tornatore, cuja trama se passa em
torno de um leiloeiro e o seu poder de seduzir, ou não, os compradores diante
de uma obra em leilão.
Com estas referências, sobre o universo dos leilões de arte, partimos para a
etapa seguinte.
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Figura 1 ∙ Visita dos alunos do
Mackenzie à Fundação Ema KlabinSão Paulo, 2015 Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Grupo do Cubismo
produzindo sua obra de arte — São
Paulo, 2015 Fonte: própria.
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casa-museu, entender o percurso traçado pelas obras de arte (do contexto em
que foram criados à inclusão no acervo da Fundação Ema Klabin) e com isso
perceber o valor deste projeto (Figura 1).

Após a visita, os alunos passaram a pesquisar a produção artística do início do
século XX, período em que a família Klabin mudou-se para o Brasil. Logo perceberam que as vanguardas europeias eram muito diversificadas em sua produção e mais, identificaram grande influência delas na produção dos modernistas
brasileiros, cujas obras faziam parte do acervo da Fundação Ema Klabin, tais
como Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Pancetti.
Desta pesquisa, selecionaram cinco movimentos de vanguarda: Cubismo,
Expressionismo, Futurismo, Concretismo e também a produção da Escola
Bauhaus. Esta escolha foi feita pelos alunos, baseado na pesquisa sobre as características de cada movimento.
Divididos em 5 grupos, cada grupo pesquisou durante 3 aulas o movimento
escolhido, bem como os artistas e suas produções.
Etapa 4 — Vamos fazer arte?

Nesta etapa do trabalho propusemos aos alunos que produzissem um trabalho
autoral, inspirado na obra do artista do movimento estudado para que este trabalho participasse de um leilão dentro do colégio. Toda a comunidade mackenzista estaria convidada (alunos, pais, funcionários e professores).
Uma vez dominado o conteúdo sobre um movimento de vanguarda os alunos passaram a selecionar obras de arte que inspirasse a produção de seu trabalho coletivo.
Esta foi uma etapa bem protagonista, onde os alunos tiveram liberdade para
escolher suas referências, depois da escolha tinham apenas que nos apresentar
os argumentos que levaram a esta escolha e também o projeto do que seria produzido para o leilão.
O grupo do cubismo justificou sua escolha, principalmente pela posição
contrária à guerra com obras como Guernica. Porém inspiraram-se nas naturezas-mortas de Picasso e Braque e optaram por fazer uma pintura de acrílica
sobre tela com intervenções de barbante ao invés das colagens do cubismo sintético (Figura 2).
O grupo do Expressionismo justificou sua escolha a partir das obras de Paul
Klee por ter perdido amigos na guerra (Macke e Marc), por ignorá-la por um
tempo e pelo fato de buscar na música inspiração em momentos tão difíceis.
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Etapa 3 — O que foram as vanguardas?
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Figura 3 ∙ Grupo do Futurismo produzindo
sua obra de arte -São Paulo, 2015
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Grupo do Concretismo
produzindo sua obra de arte -São Paulo,
2015 Fonte: própria.

647
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 5 ∙ Grupo da Escola Bauhaus
produzindo sua obra de arte -São Paulo,
2015 Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Futurismo (sucata tecnológica
sobre placa de madeira, pintada com spray)
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Figura 7 ∙ Escola Bauhaus (acrílica
sobre cadeiras velhas de madeira e
tecido) Fonte: própria
Figura 8 ∙ (Grupo Concretista
apresentando sua obra e as referências
com Luiz Scaciloto)
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Figura 9 ∙ (Grupo Expressionista
apresentando sua obra para
ser leiloada)
Figura 10 ∙ Final da Apresentação,
toda a turma que participou do projeto.
Fonte:própria
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Escolheram trabalhar acrílica sobre duas telas, explorando formas geométricas
com estudo de cor e tonalidades, construindo quase que a montagem de um
brinquedo de blocos.
O grupo do Futurismo ficou muito impactado com o manifesto futurista de
Thomazzo Filippo Marinetti e a sugestão de que as máquinas eram mais bonitas que a Vitória de Samotrácia! Encontraram na produção de Umberto Boccioni — Formas únicas de continuidade no espaço, a inspiração para um trabalho
explorando a colagem de materiais de tecnologia digital para o século 21 numa
analogia a exaltação dos metais explorados no século 20 pelo artista, (Figura 3).
O grupo do Concretismo, deixou-se encantar pelos cartazes do concretismo
russo, mas aprofundando na pesquisa das obras, voltaram-se para a arte concreta de Waldemar Cordeiro e principalmente Luiz Sacilotto, artista brasileiro
ainda em produção. Eles também escolheram trabalhar com acrílica porém optaram pelo papelão como suporte, mas explorando linhas retas com moldes de
fita crepe (Figura 4).
O grupo que escolheu a Escola Bauhaus, encantou-se pela produção das cadeiras de Mondrian e decidiram trabalhar os quadros de Mondrian sobre duas
cadeiras velhas, mas de formas bem geométricas como mostra a Figura 5.
Ao final de um período de aproximadamente 1 mês, que corresponde na grade escolar à 4 aulas em ateliê e 4 aulas pesquisando, os alunos estavam com
seus trabalhos concluídos como mostram a Figuras 6 e a Figura 7.
Etapa 5 — Como montar um leilão

Após a produção das obras, criamos um folder, explicando a proposta do trabalho desenvolvido, inserimos uma imagem de cada obra com pequeno texto
explicativo e a dimensão de cada trabalho em caráter informativo ao mesmo
tempo que convidamos toda a comunidade para comparecer ao evento.
Também decidimos que o valor arrecadado no leilão seria doado à uma comunidade carente visto que todo ano o Mackenzie desenvolve um belo trabalho
de voluntariado ajudando diversas instituições.
Elaboramos uma programação onde primeiramente apresentamos aos convidados o processo desenvolvido no projeto que chamamos de “A melhor oferta de
paz”. Em seguida um representante do grupo explicou a escolha da vanguarda estudada e outro apresentou a relação entre o estudo e a obra produzida pelo grupo,
outros dois participantes seguraram a obra com todo o cuidado, usando inclusive
luvas brancas e um outro participante do grupo conduzia o leilão. E assim, sucessivamente, cada grupo apresentou seu trabalho (Figura 8, Figura 9 e Figura 10).

Conclusão

É evidente que nem tudo saiu como planejamos, e infelizmente, duas das obras
leiloadas não foram retiradas. Talvez porque seus compradores tenham se empolgado no momento do leilão, mas se arrependeram de ter dado lances tão
altos depois. Porém, como a ideia era levantar um valor para doação à uma instituição carente, a escola telefonou para os compradores e negociou um valor
razoável. O que nos deixou muito satisfeitos, afinal até nas grandes casas de leilões, desistir de arrematar uma peça após dar um lance final, esporadicamente acontece, então podemos dizer que os alunos experimentaram as alegrias e
tristezas desta experiência.
Após este evento, a escola recebeu muitos elogios dos pais pela iniciativa,
pois puderam comprovar que os alunos desenvolveram uma pesquisa significativa, tinham domínio do conteúdo estudado, envolveram-se com um projeto empreendedor de qualidade não apenas para a instituição beneficiada mas
também para eles próprios.
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A primeira obra a ser leiloada teve alguns lances tímidos, mas por fim foi arrematada por um valor quase simbólico, porém na segunda obra o público foi se apropriando do leilão e a cada obra apresentada lances maiores foram sendo dados.
Ao final todas as obras foram leiloadas e os “felizardos compradores” poderiam retirar a obra arrematada diante do pagamento do lance dado.
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Etapa 6 — Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido!
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dagem mais ativa no desenvolvimento de projetos das suas exposições, coleções, atividades
infantis e no desenvolvimento de cursos especiais. O Movimento de museu verde dirige-se
às crianças, principalmente devido a preocupações com a saúde dos jovens visitantes. O
uso de materiais e produtos químicos tóxicos
em estruturas destinadas a crianças tornou-se
uma grande preocupação tanto para o pessoal
do museu, como para professores e pais responsáveis. “Em seu projeto de expansão de
2004, o Children’s Museum of Pittsburgh utilizou apenas adesivos, selantes, tintas, tapetes e madeira composta, que são certificados
como livres de formaldeído, com quase zero
de gás libertado.” Ensinar essa abordagem,
materiais verdes e conceitos como a nova era
da educação artística na visão de 2030, desenvolvendo um caminho desde um nível de graduação até a uma certificação que promova a
formação sustentável de professores de arte
desenvolvida através de conteúdos sugeridos
para apoiar a educação continuada da comunidade como: a) antes do mantra de reduzir,
reutilizar e reciclar se tornasse mainstream,
um pequeno número de museus já havia começado a promover tomadas de decisão sustentáveis através

de exposições. b) Ao longo
dos últimos anos, designers de exposições
expandiram as suas atividades construindo
exposições amigas do ambiente, usando materiais ambientalmente seguros, como baixo
uso de Compostos Orgânicos Voláteis. c)
Como um museu entende os critérios necessários, necessários para construir exposições
ecológicas? As organizações estão a trabalhar
para desenvolver um sistema de classificação
padrão, para as necessidades específicas de
exposições verdes. A criação e o desenvolvimento de cursos podem ser sugeridos segundo atividades apoiadas em todos os materiais
dados coligidos pelos autores.
Palavras chave: serviços educativos de museus / desenvolvimento de projetos / materiais verdes / museu verde / cultura verde.
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Resumo: Os museus estão a adotar uma abor-

approach to the project development of their exhibits, museum studies, children activities, and
development of special courses. Children’s green
museum movement, mainly out of health concerns for the young visitors. Using toxic materials
and chemicals on structures intended for children
became a high worry for both the museum staff,
visitor responsible teachers and parents. “In its
2004 expansion project the Children’s Museum of
Pittsburgh used only adhesives, sealants, paints,
carpets, and composite wood that are certified
formaldehyde free with near-zero off-gassing.”
Teaching this approach, green materials and
concepts as the new era for art education in
the 2030 vision developing a path from just a
bachelor level developed to a diploma promoting sustainable art teacher museum education
developed through course content suggested to
support continuing community education as: a)
before the reduce, reuse, recycle mantra became
mainstream, a small number of museums had
already begun promoting sustainable decision
making thru exhibits. b) Throughout the last
several years, exhibit designers have expanded
their businesses by building eco-friendly exhibits.
Using environmentally-safe materials such as low
Volatile Organic Compound. c) How does a museum understand the criteria that are required,
needed to build green exhibits? Organizations are
working to develop a standard rating system, for
the specific needs of green exhibitions. Suggested
course creation and developing is going to take
place with supported activities to be presented
with all materials and data gathering by my colleague and me.
Keywords: museum educators / project developing / green materials / green museum / green
culture.
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Introduction

The Kingdom of Saudi Arabia is blessed with many rich assets. geographic, cultural, social, demographic and economic advantages. the Vision for the Kingdom
of Saudi Arabia on three pillars that represent our unique competitive advantages.
2030 Vision is built around three themes: a vibrant society, a thriving economy and an ambitious nation.
This first theme is vital to achieving the Vision and a strong foundation
for economic prosperity. We believe in the importance of a vibrant identity
stronger society. Members of this society live in accordance with the Islamic
principle of moderation, are proud of their national identity and their ancient
cultural heritage, enjoy a good life in a beautiful environment, are protected
by caring families and are supported by an empowering social and health care
system. this theme, will highlight a selection of commitments and goals, as a
reflection of our ambition and a representation of what we aim to achieve. Sustainable success can only be achieved when built upon solid foundations. 2030
Vision, grounded in the kingdom strengths, will deliver this stability and create
a brighter future for the country and the people.
Education in museums stand for general public knowledge that should be
spread and sent abroad out of any country it the street culture that is simple
enough and elegant to say, show and tell about any art collection, which is
needed now a days in Saudi Arabia to higher the standards of population aspect
equilibrium and support the new vision of 2030 Both culture and sustainable
development are broad concepts, covering different spheres of life from past to
future. Trying to define the roles of culture in sustainable development opens
up questions about what we mean by culture, how it is related to various types
of development and how it lives with diverse interpretations of sustainability.
In this chapter we examine some of the difficult ideas that underpin culturally
focused and culturally-informed sustainability. This involves reconsidering apparently familiar ideas such as culture, and even ‘development’. It is also necessary to explore what lies behind the two terms sustainability and sustainable
development: are they interchangeable, complementary or in conflict? And
where do social and cultural sustainability intersect, interact or overlap? Culture As Raymond Williams now-famously said, ‘culture’ is one of the two or
three most complicated words in English usage. There have been, and will continue to be, many attempts to list all the things the word embraces. Whilst used
in different ways in several Few things in human life are more powerful than
ideas and concepts, and culture is one of the most influential in all walks of life.
(Graham Fairclough) 21 distinct intellectual disciplines and distinct systems of

1. Museum educators

Museum education officer: job description. Museum education officers fake
links between visitors and museums and encourage learning through formal or
informal education, marketing and publicity. Working with people of all ages is
a key feature of the job.
Education, and especially education in an informal environment, has been
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thought, culture is additionally also an everyday concept, it has ‘public’ meanings and understandings, and is used in many different ways and contexts. Its
meaning has changed through time as well, from early ideas of culture as action
in real life- worlds and its interaction with nature, which are essential aspects
for anthropological use of the concept even today, to culture as the cultivation
of the human mind and behavior. We define culture as a loosely integrated totality of practices, institutions and mechanisms that deal with the production,
distribution, consumption and preservation of collectively shared meanings, as
well as the explicit and implicit rules that govern the relevant processes. The
cultural system is only relatively organized and embraces the tensions and internal contradictions of the social and spatial world, in which it appears, perpetuating and subverting its norms of behavior and power relations, as well as
providing loopholes for escape from its everyday routines to imaginary spaces.
(Hannes Palang) Williams came up with three main meanings of culture that
have become popular both in research and policy: culture as the general process of intellectual, spiritual or aesthetic development, culture as a particular
way of life, whether of people, period or group, and culture as works and intellectual artistic activity. Often, however, two distinct higher level distinctions
are drawn, broad based and narrowly-defined: a ‘broad, lifestyle-based concept referring to all domains of human life’, which is akin to Williams’ ‘way of
life’, an anthropological-archaeological interpretation, and on the other side, a
‘narrow, art-based culture referring to both the general process of intellectual
and spiritual or aesthetic development and its results’ . Many policy conventions and declarations define culture in a broad way, but in politics and in public
discourse culture is often treated in a narrower sense. In addition to these two
formulations, we can bring in the symbolic dimension of culture: culture as semiotic, drawing on symbols as vehicles, arguably as the broadest view of all,
including as it does both intentional and unconscious behavior. In this publication we settle on a usage of the term culture that encompasses all these perspectives, whilst recognizing the possibility, indeed necessity, of both subdivision
and overlap.

656
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

my passion since I was in high school. The English word comes from a Latin
base curo which meant “arrange/see/attend to, heal/cure, provide for, take care
of, worry/care about.” (www.latin-dictionary.net) But, as the New York Times
pointed out in a 2009 article, “The Word ‘Curate’ No Longer Belongs to the Museum…” (www.nytimes.com).
In the museum field, generally speaking, a curator holds responsibility for a
collection. Curators care for the artifacts, objects or even living things in a collection, do research about them, recommend additions to the collection, choose
objects for exhibitions, and interpret or present them to the public. Education
Curators are a little different since we do not have responsibility for a collection
of physical things. We fall more into the “arrange/see/attend to” and “provide
for” parts of the original Latin word definition.
Museum educators help to extend the interpretation or presentation of the
Museum’s collection to the public through curriculum-based school programs,
public programs like lectures and events, camps, workshops, and classes, as
well as assisting in the planning and development of exhibitions.
2. Project developing

Considering that project development one of the new century skills that need to
been given as a training task of managing projects — regardless of the size — the
worry of not completing it properly on time, within budget, and effectively is a
very real one. To make sure that you complete a successful project, the key is in
being organized and planning. And like anything in life, a big task, broken down
into a series of smaller tasks suddenly doesn’t seem so big. A successful implementation of project development can be separated into 5 project development
phases (Table 1)

Project development phase details Decision taken

1.
Initiating

The first part of developing a
successful project is to make
sure that you are entirely sure of
everything that needs to be done
and that you have a clear objective
and title for your project
— after all, how can it be
successful if you don’t know
exactly what the desired outcome
is?

You should try to determine how
you can measure your progress,
and what milestones you are
trying to reach, This will give you
an easy way to check on progress
and keep your team motivated.

2.
Planning

This is probably the most
important part of the whole
process. Planning includes
organizing what will be done,
when and by whom. It needs to
be detailed and well thought out
to ensure that nothing is missed,
carrying out risk assessments and
making sure that everyone has
what they need to be able to do the
tasks that are required of them.

It is at this stage when you should
look at detailed and realistic
costing, timelines, risk analysis,
resourcing and communication
systems. A detailed plan, such as
one which you can make with the
templates will help you with this
and make the task a great deal
easier.

3.
Execution

Now you have your project
properly planned, you can
start executing it. Make sure
that you stick to your plan as
closely as possible, and have
a communication hub where
stakeholders
can collaborate on progress — like
a project management software.
Control needs to be carried out
during the execution stage. This
is where you need to try to ensure
that the plan is kept to as closely as
possible

But it is also recommended
that you continually review its
progress and make any changes or
adaptations as you go.

Once that the project is finished, it
is recommended that you write a
closing report, giving a summary
of the project, how well you
managed to keep to the plan, any
changes that you had to make and
why, and what you would
do differently if you were to carry
it out again.

This is helpful for the future
planning of projects and helping
to make the next one even more
successful.

4. Control

5. Closing

you are regularly monitoring it
to ensure that the project doesn’t
spin out of control.
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Table 1
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The key to completing a successful project is all about the planning, and any
help that you can get in this process can make all of the difference.
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3. Green materials

Green materials are materials that are local and renewable. ... Plant materials
that grow quickly are for the most part renewable. Reclaimed materials are materials that can be reused in their existing form for new purposes. Reclaimed
materials are green in the sense that they can be re-purposed and reused.

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

A green museum is a museum that incorporates concepts of sustainability into
its operations, programming, and facility. Many green museums, but not all, use
their collections to produce exhibitions, events, classes, and other programming
to educate the public about the natural environment. Many, but not all, green
museums reside in a building featuring sustainable architecture and technology. Green museums deduce their own sustainable practices and green design to
present a model of behavior. Green museums strive to help people become more
conscious of their world, its limitations, and how their actions affect it.
The main goal of this research is suggesting is to create positive change in
the museum education masters level course by encouraging students to make
sustainable choices in their daily lives. They use their position as communitycentered institutions to create a culture of sustainability.
In the concept of green museums, the word green means environmentally
thoughtful practice. The terms “green” and “sustainable” are buzzwords and
often used interchangeably. However, according to Brophy and Wylie (2006),
“green” and “sustainable” have distinctly different definitions. “Green refers
to products and behaviors that are environmentally benign, while sustainable
means practices that rely on renewable or reusable materials and processes that
are green or environmentally benign.” Another frequently cited definition for
“sustainability” that is used in various contexts was developed by the United
Nations (1987): “Development that meets the needs of the present without
compromising the ability of the future generations to meet their own needs.”
Sustainability reflects a complex system where components are closely
linked and do not exist in isolation from one another. A sustainable system affects and is affected by the individual and collective behaviors of its members.
Sustainability therefore recognizes the human impact on the environment, and
aims to moderate negative effects. (Table 2)
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4. Green museums
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Table 2

series

8 steps changing museums through
green steps

1.

Develop a green values statement
for your department.
Like a museum’s mission
statement, this can guide you in
content and process.

2.

Keep an inventory of all education
supplies.
Before
starting any new program, ask
yourself if you really need to buy
more stuff.

Action taken by museum educators

Designing themes and concepts

— Making lists of materials needed for the
workshops and hands on

— Can you get donated items?
— How to really use as little amount of
— Can you reuse or repurpose?
materials as needed
— Does every 3rd grader really need
to take home a construction paper
city hall?

3.

Research green vendors and
Finding products supporting the greenery
products. Make a purchasing policy. ideas not earth suffering materials

4.

Make a list of environmental
organizations and experts in your
community. Call on them to do
programs, participate in family
days, or partner on new initiatives.
Brainstorm with them – you’ll come
up with some amazing projects by
working together.

List
— near by organizations
— near by NGO
— near by potential clients

6.

Understand the ecosystem of
your site. What critters live there?
Where does rainwater run off?
Where does the sun first shine in
the morning? Program it!

Study of the nature and animals inhabiting
it and gathered information analysis

7.

Develop an on-site art project
where visitors can still be creative
but the eco-footprint is minimal
and contained.

Create projects outside closed buildings
reducing the footprints

8.

Talk to your visitors. What
environmental issues concern
them? What would they like to
know more about

Environmental concept analysis

5. Green cultural
Green culture may be defined as a lifestyle of making
deliberate choices and decisions regarding the resources used
for daily living for the purpose of minimizing resources
used or to use resources that are renewable.
Cultural sustainability

As it relates to sustainable development, has to do with the maintaining of cultural beliefs, cultural practices, heritage conservation, culture as its own entity,
and attempts to answer the question of whether or not any given cultures will
exist in the context of the future.
Culture is defined as a set of beliefs, morals, methods, and a collection of human knowledge that is dependent on the transmission of these characteristics to
younger generations. Sustainability is defined as the ability to sustain or continue. The two concepts have been intertwined within social and political domains,
and as such, have become one of the more important concepts of sustainability.
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Understand your bioregion. What
native plants and animals do or
Listing plants and natural landscape trees
should exist there? What have been from the nuborhod nearby and museum
the land use patterns over time?
gardens
Trace the seasons. Know your
watershed. This knowledge will
help you develop new programs and
be aware of the natural rhythms in
your community.
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First mentioned in 1995, cultural sustainability also presents viable options within the realm of social policy, providing solutions to sustainable development issues.
Cultural Sustainability can be regarded as a fundamental issue, even a precondition to be met on the path towards sustainable development. However,
the theoretical and conceptual understanding of cultural sustainability within
the general frames of Sustainable Development remains vague and consequently, the role of culture is poorly implemented in the environmental, as well
as political and social policy. Determining the impact of Cultural Sustainability
is found by investigating the concept of culture in the context of Sustainable
development, through multidisciplinary approaches and analyses. This means
examining the best practices for bringing culture into political and social policy
as well as practical domains, and developing means and indicators for assessing the impacts of culture on Sustainable Development.
Cultural sustainability has always been categorized under the social pillar of
the three pillars of sustainability, but with recent developments within this field
considerations are being made in order to make Cultural Sustainability its own
pillar, due to its growing importance within social, political, environmental,
and economic spheres. The importance of cultural sustainability lies within its
influential power over the people, as decisions that are made within the context
of society are heavily weighed by the beliefs of that society.
Setting art education rooms in green mood changes every thing ,curriculum
teaching methods change and even project materials as follow
The guide provides a checklist for organizations that follows eight elements
regularly used in exhibit design. After evaluation, they are awarded 0-4 points:
Following the green steps designed and applied by climate path and accordingly our Art Education collage can use tips for how we green our art education
school rooms
6. Education Diploma histor y in Saudi Arabia

Looking at all 37 universities of Saudi Arabia found some diplomas in education
deferent majors but nothing includes museum education major although this is
one needed study for future identity finding and self-education programs developing community conscious about green long life education and green education.
Planning this suggested course and subject developed education is very essential curriculum development, standard progress, creating new community college
education major ,using one post program that was created in Helwan university,
college of art education done by researcher prof. Sahar Khalil in 2014 (Table 3).

Special conditions
for submission

Time
required

majors

Subject
Credit
numbers hours

Diploma in
Education

King Saud
University

-

year

-

17

38

General
Diploma in
Education

Bisha
University

The applicant
must satisfy the
requirements of
the Council of
the College of
Education.
Admission is at the
beginning of each
semester

year

-

12

32

University
Higher
Diploma in
Education

Princess
Noura
Bint Abdul
Rahman
University

Bachelor’s degree
year
in mathematics
specialization at a
cumulative average
of at least good.
Candidate must have
at least three years of
experience.
To pass the test of
competencies of the
parameters by not
lessthan 70%.

mat
·
hs

11

30

Advanced Bachelor’s year
degree in science
specialization at a

scie
·
nce

11

30
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Diploma title university
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cumulative average
of at least good.
Candidate must have
at least three years of
experience.
To pass the test of
competencies of the
parameters by not
less than 70%

Bachelor’s degree
in English language
proficiency at a
cumulative average
of at least good. •
Candidate must
have at least three
years of experience.
To pass the test of
competencies of the
parameters by not
less than 70%

year

English 10
lang
uage

30

Diploma suggested content depend on our needed and requested courses chosen from main group (have to study 4) and subgroup (need to study 2) courses
depending on type of job and description of the major needed (Table 4).
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VI. New diploma 2030 concept and trends

Main syllabus
Session 1:
Principles, Foundations Museum
introduction
Session 3:
The Gallery critical practice in the museum

Session 2: Curating an Experience
engaging audiences - educational
happenings.
Session 5:
New Manifesto museum education.

Session 4:
Designing creativity caring programs
Elective subjects
The 21st Century Museum

The Museum as Source for self-education

Interpreting avant-garde to Pop

One practice education program created 2014 following the green steps designed and applied by climate path and accordingly our Art Education collage
museum can use tips for how we green our museum event (Table 5).
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number Climate Path point of view and
roles

I.

II.

et a waste goal and arrange for
recycling. The more you can keep
out of landfills, the better for the
planet. With a little planning you
can divert 80% or more of your
waste. Make sure that you or your
site/facility has recycling and
compost bins available, and that
they are visible and placed in the
right locations. Choose recyclable
and compostable materials and
avoid single serving items when
bulk will do. Getting rid of items
like bottled water can actually save
you money as well as reduce trash.

What can be done in art education collage
green museum

Using recycled clay statues that were not
biscuit burned to form practice on clay
molding and clay shaping skills

Watch your energy use. Energy
generation creates greenhouse
gas emissions that leads to climate
change. Decide how much lighting
you really need, and turn off
equipment between sessions.
working out side I natural light using the
sun energy for forming better colors

III.

Think about transportation
needs. How will attendees
get to your event? If you can,
select a location that is central,
convenient, and accessible via
public transportation. Aside from
providing information on public
transportation options, encourage
carpooling.

Walking distance 50 meters away from
college area

V.

VI.

Less paper, please. Events tend to
waste a lot of paper, which requires
trees, energy, electricity, and water.
Print materials and handouts on
recycled paper, and use both sides
when possible. Encourage emailing
or web posting of handouts
rather printing them. Try to make
banners and posters reusable. Ask
vendors and exhibitors to take
back whatever collateral isn’t used,
rather than throwing it out.
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Offset your carbon footprint. You
can offset this carbon footprint by
supporting projects at Climate Path
for roughly $11/ton, or $0.25 per
attendee.

Used recycled fabrics to paint on a festival
flag

Food and other sourcing: Providing
local, organic and vegetarian food
options is always appreciated. Less
meat means a lower footprint. Ask
food vendors what they do to be
greener, to minimize packaging,
and arrange to donate extra unserved food. For extra credit, ask
for fair trade coffee and tea. It’s
grown more sustainably and helps
farmers.
Preparing green Egyptian season vegetables
provided by local and home grown farmers
and house wives
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VII.

Spread the word. Let your
attendees know about your efforts,
and ask for their cooperation.
You’ll be surprised by the
enthusiasm. You can make a
difference, and event goers
appreciate the effort!

Art education practice office sending
posters to every school in the district telling
about the green events
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Resumo: O presente trabalho faz parte de

Abstract: The present work is part of an ongoing

uma pesquisa de doutorado em andamento e
pode desestabilizar práticas tradicionais para
estimular outros modos de interação e proposições educativas. O escopo é contribuir para a
formação do professor do curso de Pedagogia,
possibilitando as reverberações referentes à
contação de histórias. A metodologia se insere no campo das pesquisas qualitativas e, os
resultados alcançados evidenciam a contação
de histórias de maneira lúdica, envolvendo
várias linguagens.
Palavras chave: contação de histórias / jogo
/ arte.

doctoral research and may destabilize traditional
practices to stimulate other modes of interaction
and educational propositions. The scope is to
contribute to the formation of the teacher of the
course of Pedagogy, allowing the reverberations
concerning the storytelling. The methodology is
inserted in the field of qualitative research, and
the results achieved show the storytelling in a
playful way, involving several languages.
Keywords: storytelling / game / art.
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Contação de histórias em
jogo: dados poéticos como
potência
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Introdução

Criar ou contar, eis a questão! Professores do curso de Pedagogia tem enfrentado dificuldades no momento da contação de histórias; muitas vezes esquecem que contar é deixar os sentimentos falarem através do nosso olhar, gestos,
posturas. É lembrar das histórias que ouvíamos quando crianças, das sensações
que sentíamos; dizer o não dito, externar sentimentos que, em um outro momento, não seriam possíveis de vivenciar.
A contação de histórias nos proporciona entrar em um mundo mágico que
nos permite viajar a lugares jamais alcançados; tem grande relevância na formação de uma criança e, nós professores, precisamos entender essa importância para que possamos levar aos infantes uma história que permita o encantamento, abra as portas do mundo da imaginação, coloque em um tapete mágico
e nos leve até às nuvens.
As experiências vividas pelas crianças permitem que, quando estão em sala
de aula no momento da contação de histórias, coloquem em prática e assimilem
as ações, palavras, gestos com os conhecimentos prévios adquiridos. Vigotski
nos diz que “[...] quanto mais a criança vir, ouvir, e experimentar, quanto mais
aprender e assimilar, quanto mais elementos da realidade a criança tiver à sua
disposição na sua experiência, mais importante e produtiva, em circunstâncias
semelhantes, será sua atividade imaginativa.” (Vigotski, 2014:13). Assim, proporcionar um momento de contação de histórias que permita a ativação desses
elementos, poderão levar esse infante ao exercício da imaginação.
As histórias possibilitam o aflorar de sentimentos que, muitas vezes, estão
trancados em lugares inalcançáveis, mas que de alguma forma faz com que
a criança se projete a lugares onde ela pode sentir que está segura, pois “[...]
qualquer atividade imaginativa tem sempre uma história longa atrás de si”. (Vigotski, 2014:25).
A questão que se instalou foi em “como” realizar uma contação de histórias.
Entendemos que é de grande relevância estudar, pensar no que pode ser feito
de melhor, encenar, pensar no ambiente para que possa se tornar acolhedor e
aconchegante, no público que irá ouvir a contação, no aquecimento que antecede a história para preparar os ouvintes, refletir sobre o que será realizado após,
saber qual história contar e qual estratégia se encaixa para que possa ser proporcionado ao ouvinte o mergulhar no fantástico mundo imaginário. Autores
como Coelho (1989), Machado (2004), Matos e Sorsy (2007), viabilizam essa
compreensão para que possamos ter em mente que o ato de contar histórias requer intenso preparo. “Quando uma professora fica frustrada porque as crianças não prestaram atenção à sua história, ela precisa saber que isso aconteceu

1. O jogo de Dados Poéticos e sua potência

Refletir é criar? Sim, a reflexão nos leva à criação artística porque a Arte nos
possibilita o pensar, refletir! Assim, os Dados Poéticos foram criados a partir
de obras de arte. “Um contato com constelações de imagens que revela para
quem escuta ou lê a infinita variedade de imagens internas que temos dentro de
nós como configurações de experiência” (Machado, 2004: 27). Por meio de imagens, é possível resgatar momentos, ouvir o que o silêncio está dizendo antes de
trazermos à tona a palavra cantada, dita, expressada, encenada.
A arte nos impulsiona e a experiência criativa, partindo dela, nos fez reverberar sobre dois momentos que se fundem: a criação de histórias e a contação
de histórias. Assim, para criar e contar os Dados Poéticos (DP) se tornaram um
jogo que possibilita uma ação poética que contribui para o trabalho docente.
O jogo parte de quatro cubos com uma temática em cada um. Em suas faces há
obras de arte que levam à reflexão para a prática da criação de histórias, essas permitirão o olhar sobre, o pensar, o sentir sobre cada imagem para a criação de história.
Apresentamos as versões do jogo que foram revistas, chegando a três versões
até o presente momento, visando à melhoria do mesmo, para a beleza e o encantamento que o jogo Dados Poéticos pode proporcionar na formação docente.
1.1 O jogo: criação e versões

A intenção inicial para o jogo DP era somente a contação de histórias, visto que
essa temática nos acompanha desde antes da graduação e havia a preocupação
em externar a relevância desse momento na formação do professor, no curso
de Pedagogia. Mas, no primeiro momento do qual a pesquisa foi colocada em
prática, percebemos que a criação de histórias ficou em evidência, pois as obras
protagonizaram a provocação, para a criação, trazendo o imaginário e a ludicidade como pontos relevantes no momento da construção da história.
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não porque não é dotada, e sim porque não se preparou adequadamente”. (Machado, 2004:73).
Diante de tantas possibilidades de preparação para o ato de uma contação
de histórias, a considerando como arte e pensando em como contribuir com a
formação de futuros professores do curso de Pedagogia, foi criado um jogo de
dados intitulado “Dados Poéticos” que contempla o trabalho com a arte, a produção textual, o imaginário, o trabalho em equipe, entre outros aspectos.
Nesse artigo está em evidência o jogo de Dados Poéticos e sua construção
onde traremos sua relevância como potência para o trabalho docente e suas
versões que foram sendo recriadas em um processo de aprimoramento.
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Figura 1 ∙ Primeira versão do jogo.
Fonte: própria.

Nosso direcionamento está sobre um jogo que possibilita o criar e (re)criar;
um jogo que envolve vários aspectos contribuindo no processo de ensino aprendizagem.
O jogo DP, objeto é um instrumento de trabalho que pode levar o professor a
uma eficaz e produtiva experiência da qual levará seus alunos a ações prazerosas e significativas (Figura 1).
Na primeira versão, o jogo foi construído com papel paraná, as imagens impressas em papel foto, o autor da obra vem logo abaixo da imagem e o tema do
dado está na vertical.
Essa primeira versão foi colocada em prática na sala do terceiro semestre do
curso de Pedagogia no Centro Universitário de São Roque/UniSR; havia quarenta e sete alunas. Foi nessa primeira ação com o jogo DP que percebi o quanto era
necessário rever a estrutura dos cubos para melhor visualização. Foi então que,
externando minha preocupação em conversa com minha orientadora, que ela me
explicou a relevância de se pensar na qualidade das imagens, pois estão em evidência, no jogo, o trabalho com as imagens, a compreensão, a leitura das mesmas.
A primeira versão do jogo foi construída em casa e, diante das observações,
fui em busca da melhoria do jogo, em uma gráfica especializada para que, nas
próximas ações, tanto as imagens, quanto a estrutura do cubo estivesse valorizando as obras dispostas nele e para que o manuseio colaborasse para um excelente resultado.

1.1 Dado tema: Personagens

Para este foco foram pesquisadas imagens criadas por artistas de épocas diversas, sendo quatro pinturas, um desenho e uma escultura, apresentando crianças, adultos, idosos e animais (Figura. 2).
1.2 Dado-tema: Lugar

Quanto ao foco que se volta para o lugar, foram pesquisadas imagens criadas
por artistas de épocas diversas, sendo cinco pinturas e um grafite, apresentando
uma cena dentro de casa, uma paisagem de floresta, uma cidade antiga e uma
cidade moderna, uma praia e a obra de Munch que neste dado se coloca como
um elemento surpresa para o momento da apresentação das histórias criada
(Figura. 3), ou seja, o grupo que jogou o dado e obteve essa face, no momento da
representação das histórias criadas, terá que inserir um lugar, um personagem
etc. que os outros grupos de comum acordo escolheram. Com isso, nosso objetivo é trabalhar o improviso, pois no momento da contação de histórias temos
que lidar com situações que não estão previstas em nosso planejamento.
1.3 Dado-tema: Clima

O clima pode não só se definir pelas condições do tempo em determinado local
ou época do ano, como a presença da neve, da chuva ou da neblina, ou ainda o
dia e a noite, mas também pode ser percebido como uma atmosfera mais tranquila, estranha ou contemplativa, entre outros aspectos. Neste sentido foram
escolhidas quatro pinturas, uma gravura e uma fotografia, todas criadas por artistas de épocas diversas (Figura. 4).
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Após colocarmos em prática a primeira versão, percebemos que para a
melhoria da visualização das imagens, da eficácia do andamento das etapas a
estrutura e imagens deveriam ser repensadas. Diante disso, foram revista as
imagens; retiramos umas e inserimos outras para que nossos participantes pudessem visualizar as vastas linguagens que envolvem a arte.
Com uma curadoria educativa cuidadosa buscamos diferentes linguagens
como grafite, fotografia, pintura, desenho, de tempos e lugares diversos. Pensamos em contemplar o antigo e o contemporâneo para mediar o contato com
as obras, superando a ideia equivocada de que muitos professores em formação
têm de que, Arte é somente o “quadro antigo pintado”. Assim, para essa construção, analisamos as possibilidades de mudança, para melhor contemplar as
necessidades para melhoria da nossa proposta investigativa.
Os Cubos de Imagens da segunda versão são compostos pelas seguintes
imagens:

674
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 2 ∙ Obras que compõem o Dado Personagens: Pieter Bruegel. Jogos Infantis,
1560; Chagall. Sobre a Cidade, 1918; Pablo Picasso. Criança com Pomba, 1901;
Gustavo Rosa. Cachorro verde com pássaro vermelho em fundo amarelo, 2006; Albrecht
Dürer. Coelho, 1502 e Ron Mueck. Duas mulheres, 2005.
Figura 3 ∙ Obras que compõem o Dado Lugar: Johannes Vermeer. O astrônomo, 1668;
Ana Ruas. Floresta Encantada, 2017; Francisco Rebolo. Subúrbio de São Paulo, 1938;
Os Gêmeos. Mural na Dewey Square, 2012; José Pancetti, Farol da Barra, 1952; e
Edvard Munch. O Grito, 1893.
Figura 4 ∙ Obras que compõem o Dado Clima: Salvador Dali. A Persistência da
Memória, 1931; Vincent Van Gogh. Noite Estrelada, 1889; Oswaldo Goeldi. Chuva,
1957; Brigida Baltar. Instantâneos do Tempo, 1994-2001; Pieter Brueger. Caçadores na
Neve, 1565 e Claude Monet. Crepúsculo de Veneza, 1912.
Figura 5 ∙ Obras que compõem o dado Etnia/Cultura: Tarsila do Amaral. Operários,
1933; Cândido Portinari. Mestiço, 1934; Shirin Neshat. Identified, 1995; Cláudia
Andujar. Série Catrimani, 1971-72; Kikugawa Eizan. Courtisane en Kamuro entre 1800
e 1867 e Rosana Paulino. Parede da Memória, 1994-2015.

2. Conclusões em processo

Essa história está se desenvolvendo com seus personagens protagonistas e coadjuvantes, que juntos formam uma potência narrativa orquestrada por palavras.
Já temos contações de histórias cantadas, encenadas, em poesia, em expressão
corporal e ainda as que estão por vir, tendo o jogo DP como aporte para a criação.
O jogo tem proporcionado o reverberar sobre seu conteúdo e tem potencializado a capacidade criativa dos estudantes do curso de Pedagogia nas várias
situações em que foi utilizado, estimulando aqueles que, muitas vezes, se encontram desmotivados e desacreditados no potencial que cada um têm. Ainda
temos ações a serem repensadas que trarão novas reflexões e ações e esperamos acender uma fogueira na imaginação de quem ler esse artigo.
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Deste foco fazem parte as etnias e culturas que são apresentadas por duas pinturas, duas fotografias, uma gravura e pequenos objetos que compõe uma produção contemporânea. Brancos, negros, indígenas, asiáticos e orientais podem
desafiar a imaginação para além de personagens ou lugares (Figura. 5).
Na segunda versão as obras foram impressas em lona e o que preenche o
dado é uma espuma para proporcionar leveza e melhor habilidade no momento
do sorteio das obras (Figura. 6).
A cada ação com as turmas das universidades que nos permitiram realizar a
ação do jogo, novas reflexões sobre a melhoria do mesmo surgiram.
Na primeira versão do jogo, trouxemos obras mais antigas, de artistas renomados no mundo da arte. Mas, na primeira prática, percebi que deveria substituir algumas obras por linguagens mais contemporâneas sem deixar de lado as
obras já consagradas.
Entendi que é necessário desmistificar a ideia de arte, pois ainda temos o conceito de que a arte se resume ao quadro pintado e pendurado na parede, não que esse
movimento seja arcaico, pelo contrário, é através dele que podemos refletir sobre
o novo e realizar novas leituras, mas proporcionar o entendimento do que pode
ser arte é de grande relevância e o jogo DP pode proporcionar essa compreensão.
Assim, para a segunda versão do jogo trouxemos obras mais contemporâneas mesclando com as anteriores.
No que se refere a terceira versão, percebemos que faltava algo para a visualização no momento da construção da história e, com isso pensamos em cartas
com as imagens dos dados. Nas versões anteriores as alunas tinham que voltar
ao dado, para rever a obra sorteada; com as cartas poderão tê-las nas carteiras
para que tenham a facilidade de todo o grupo voltar às imagens. Não as trouxemos nesse trabalho, pois estão em fase de produção.
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Figura 6 ∙ Segunda versão do jogo. Fonte: própria.
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Portanto, em se tratando de histórias, o jogo de DP, traz em seu conteúdo
várias possibilidades de trabalho que visam o desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem. O mesmo vislumbra a metodologia do criar, ou seja,

Isto é, possibilitar ao participante o exercício da reflexão, além da criação
de histórias, da interação, do diálogo, do trabalho colaborativo, do pensar nos
inúmeros modos de criar partindo de obras, da pesquisa pelo não conhecimento de alguma obra de arte, do colocar em prática a arte do teatro, da música, da
pantomima, da poesia, entre outros. É (re)criar sempre!
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[...] explorar as amarras do didático, do exemplar e do mero informativo. Saltar
da obrigação de ensinamento para a noção de fruição, de prazer estético, de
embelezamento que procura a forma adequada para dizer-se de si mesmo. (Sisto,
2012: 142).
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Resumo: Este artigo visa apresentar um exer-

Abstract: This aim of this article is to present an

cício interdisciplinar realizado com os alunos
do 12o ano. A descrição do exercício é simultaneamente o ponto de partida e chegada para
a reflexão acerca do diálogo entre a literatura
e as artes visuais. Enquadra-se a relação entre estas duas formas de expressão artística,
através de exemplos ao longo da História, e
exploram-se as potencialidades da interdisciplinaridade artística, corroboradas pelos
resultados do exercício apresentado.
Palavras chave: interdisciplinaridade / educação artística / desenho / ilustração.

interdisciplinary exercise developed with 12th
grade students. The description of this exercise
intends to be both a starting and finishing point
for the reflection on the dialogue between literature and visual arts. The relationship between
these two forms of artistic expression is framed
through historical examples. The opportunities
of artistic interdisciplinary approach – supported
by the results of the described exercise – are also
explored in this article.
Keywords: interdisciplinary approach / artistic
education / drawing / illustration.

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

O presente artigo vem dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelos alunos do
12º ano do Colégio Valsassina num contexto de interdisciplinaridade envolvendo as disciplinas de Desenho A e de Português. O exercício exposto é pretexto
para uma reflexão sobre o diálogo entre o universo das letras — que é a literatura
— e o do traço -que é o plano pictórico das artes visuais.
Ao longo da História do mundo são múltiplos os encontros entre as palavras
e as imagens, numa complementaridade artística que se estende não só à arte
erudita dos grandes museus e galerias, mas também à cultura visual que nos
envolve a cada momento.
A pertinência da interseção entre as artes visuais e a literatura no contexto
da educação artística é justificada, por um lado, pelo crescente interesse que
tanto os artistas como os teóricos e críticos da arte têm desenvolvido acerca do
conceito de ekphrasis — descrição literária de obras de arte visual — e das suas
múltiplas aparições na história da arte. A ponte que estabelecemos entre a heteronímia de Fernando Pessoa e o desenho, poderia ter sido lançada entre outros
traços e outras letras.
Para lá da relação entre as artes visuais e a literatura portuguesa, o desafio
apresentado aos alunos para a criação de ilustrações das personagens dos heterónimos de Fernando Pessoa a partir do estudo dos seus poemas, consiste num
projeto colaborativo entre duas disciplinas, que se aliam para a construção de
uma experiência de aprendizagem significativa.
O trabalho de representação dos heterónimos de Fernando Pessoa não pretende ser uma “aprendizagem mimética das proporções do rosto” (Sousa & Calado, 2007:61), mas explorar a transposição gráfica das características físicas e
psicológicas dos “Pessoas” que Pessoa cria nos seus versos. Recorre-se tanto
à expressividade do desenho como à interpretação pessoal da poesia dos heterónimos para identificar os traços identitários de cada uma das personagens
pessoanas. Desenvolvem-se os valores da autonomia e da liberdade, quer na
criação da composição da personagem e do seu ambiente, quer na seleção das
técnicas e materiais de desenho. Na Figura 1 apresenta-se um trabalho elaborado numa técnica mista que envolve desenho à mão e desenho digital.
Pela mão deste diálogo entre letras e traços, elaborado pelos alunos, abordam-se, então, os fundamentos da interdisciplinaridade, em particular da articulação entre a educação artística e a aprendizagem das restantes matérias.
A interdisciplinaridade como ferramenta para a construção do conhecimento
que se aproxima das situações do dia a dia responde às inquietações dos alunos
acerca da relevância da aprendizagem.
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Figura 1 ∙ Ilustração de Bernardo Soares a caneta preta e
tinta da china e fundo em desenho digital, realizada pelo
aluno JA. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ C., aluna do 12º ano, registos escritos e gráficos
de recolha das características de Ricardo Reis. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ T., C., aluna do 12º ano, registos escritos e
gráficos de recolha das características de Alberto Caeiro.
Fonte: própria.

Poesia é como pintura; uma te cativa mais, se te deténs mais perto; outra, se te pões
mais longe; esta prefere a penumbra; aquela quererá ser contemplada em plena luz,
porque não teme o olhar penetrante do crítico; essa agradou uma vez; essa outra, dez
vezes repetida, agradará sempre. (Horácio apud Oliveira, 2014:20)

Esta relação não mais viria a extinguir-se ao longo dos séculos. No Renascimento, as múltiplas representações bíblicas no campo da pintura ou da escultura são também exemplos da reinterpretação pictórica de textos literários.
Destaca-se o exemplo de Giotto (1267-1337), o pintor italiano percursor da
pintura renascentista, que trabalhou ao serviço do Vaticano na representação
dos textos bíblicos (Oliveira, 2014). Muitos foram os autores e os artistas que
se aperceberam da relação estreita e frutífera entre as linguagens literária e
pictórica. Uns defenderam a poesia acima da pintura como é o caso de Lessing
(1729-1781) na obra “Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia”
(1776), outros porém, como Almeida Garrett (1799-1854) exaltaram a pintura
como aquela que pode representar com maior fidelidade a realidade.
A poesia animada da pintura exprime a natureza toda; a dos versos, porém, menos
viva e exata, falha em muita parte na expressão de suas belezas. Que poeta poderia
dar uma ideia de Rómulo como David no seu quadro das Sabinas? Que versos nos
poderiam fazer imaginar a Divindade como a Transfiguração de Rafael? Que poema
nos faria conceber a majestade dum Deus criador dando forma ao caos, e ser ao universo, como a pintura de Miguel Ângelo? (Garrett , apud Oliveira, 2014:22)

O século XVIII marca a introdução da pintura como tema da literatura.
Goethe (1749-1832) é considerado o pioneiro da exploração da pintura no texto
em prosa, através da obra “Werther” (1774) onde aborda a condição do artista. Com a publicação de Balzac (1799-1850) de “A obra prima desconhecida”
em 1831, “a pintura entra na literatura pela porta principal” (Magalhães, 1995).
Trata-se de um texto em que o enredo simples se dilui nos diálogos entre as personagens que discorrem tratados sobre pintura. No campo da poesia destaca-se
a exaltação das obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci ou Rembrandt nos
poemas de “Les fleurs du mal” (1857) de Baudelaire (1821-1867) ou os versos de
Victor Hugo (1802-1885) em “Les rayons et les ombres” (1870) cuja inspiração
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O diálogo entre as palavras e as imagens tem assumido diferentes facetas,
numa relação estreita que remonta à era antiga. Terá sido Horácio (65 a.C.- 8
a.C.) o primeiro a comparar as duas artes na obra Epistula ad Pisones, como nos
revela Gentil Faria (Oliveira, 2014:20):
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está em Piranesi (Magalhães, 1995). Não se pode ignorar também o papel central da pintura no texto de Proust, “À la recherche du temps perdu”, já no século
XX. A literatura assume então um papel fundamental na interpretação das artes visuais e na sua divulgação, através do desenvolvimento da crítica de arte,
cuja origem está nos salons parisienses do século XVIII.
Os próprios movimentos artísticos contribuíram também para a criação
da ligação entre a literatura e as artes visuais, convocando todas as formas de
expressão artística para transmitir os seus ideias. O modernismo português é
disto exemplo, reunindo na Geração de Orpheu nomes da literatura e das artes
plásticas como Fernando Pessoa — personagem principal da unidade curricular
apresentada- (1888-1935), Mário de Sá Carneiro (1890-1916), Almada Negreiros
(1893-1970) , Amadeo de Souza Cardoso (1887-1918), entre outros. Poder-se-ia
apontar também o exemplo dos cafés do século XIX como plataforma artística
multidisciplinar, lugares de encontro e discussão, onde o impressionista Manet
(1832-1883) se cruzou com o seu mestre Courbet (1819-1877), o poeta Baudelaire
e o crítico de arte Émile Zola (Davies et. al., 2010).
O exercício de ilustração das personagens e ambientes de Alberto Caeiro,
Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Bernardo Soares remete para este universo
pessoano de cruzamento entre as várias formas de expressão artística. O mesmo exercício foi proposto a Almada Negreiros em relação à figura de Fernando
Pessoa e dele resultou a obra “O retrato de Fernando Pessoa” (1954), que marcou indelevelmente a imagem que temos do poeta. O próprio Almada encarna
a convergência entre as letras e o traço na sua obra como escritor e artista plástico. Ao desafio lançado a Almada Negreiros acresce agora o facto dos alunos não
poderem basear-se em características físicas das personagens, criando retratos
inspirados apenas nas palavras dos seus poemas através da captação dos seus
traços de personalidade, ambientes e estados de alma mais comuns.
Cada aluno partiu à descoberta de um heterónimo, procurando nos seus versos
traços de personalidade que pudessem ser transpostos para o desenho. Esta pesquisa aprofundada levou a um maior conhecimento dos textos e a um esforço interpretativo, pessoal, revelado nos cadernos de trabalho dos alunos (Figura 2 e Figura 3).
[…] Interdisciplinary work in the arts is important because it enables students to solve
problems and make meaningful connections. Interdisciplinary curriculum gives students the opportunity to generate new insights and to synthesize relationships among
ideas. (NAEA, 2002)
[O trabalho interdisciplinar nas artes é importante porque permite aos estudantes resolverem problemas e construírem ligações significativas. O currículo interdisciplinar
dá aos estudantes a oportunidade de gerar novos conhecimentos e sintetizar as relações entre ideias. (Tradução livre)]
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Figura 4 ∙ Registos fotográficos do caderno
de trabalho da aluna C. (ilustração de Ricardo
Reis). Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Registos fotográficos do caderno
de trabalho da aluna B. (ilustração de Álvaro
de Campos) Fonte: própria.
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As conclusões do Consortium of National Arts Education Association no documento “In authentic connections: should art teachers integrate lessons with other
subjects?” (2002) sublinham a importância da interdisciplinaridade para a aquisição de conhecimentos significativos. Defende-se que todas as artes, incluindo
a dança, o teatro ou a música, são intrinsecamente transdisciplinares porque
implicam e valorizam a interseção de várias áreas do saber. A teoria da integração das artes na educação remonta à Grécia Antiga, no século IV a.C., em
que Platão defende que a expressão artística deveria ser a base dos métodos de
ensino (Cox e Ewens, apud Suraco, 2006:9).
Destacam-se alguns dos fundamentos da prática interdisciplinar no plano da educação artística, que constituem simultaneamente os seus principais
pontos fortes: a integração de vários tipos de inteligências, de acordo com diferentes tipos de intuição, consciência, memória, raciocínio (Gardner, 1992)
e métodos de aprendizagem, a formulação de objetivos claros para o trabalho
do aluno, a adoção de um método de avaliação preferencialmente formativo,
o desenvolvimento das capacidades de resolução de problemas, valorizando a
participação de várias áreas do saber. A interdisciplinaridade envolvendo as artes visuais privilegia ainda o conhecimento mais aprofundado dos conteúdos,
de modo a que o aluno seja capaz de desenvolver os mecanismos próprios da
produção artística — criar, experimentar, concretizar. O processo criativo deste
trabalho está registado nos cadernos diários dos alunos, durante as várias fases
do trabalho, desde a definição das características da personagem, até à definição do seu ambiente (Figuras 4 e Figura 5).
Construir um currículo interdisciplinar está no centro das preocupações dos
responsáveis pela educação na Europa e no mundo. Jacobs (2005, apud Suraco,
2006) afirma que este será o caminho que permite responder às perguntas dos
alunos acerca da utilidade do conhecimento, da sua aplicação na vida quotidiana
e da sua pertinência para o seu desenvolvimento como adultos conscientes do
mundo que os rodeia e capacitados para se realizarem pessoal e profissionalmente.
Existem vários modelos de currículos interdisciplinares “parallel instruction”, “cross-disciplinary instruction” e “integrated/infusion” (Jacobs, 2005:8), dependendo do nível de envolvimento e de colaboração das diferentes disciplinas
em causa. A “paralell instruction” consiste na articulação de dois professores
para que ambos abordem concertadamente o mesmo tema nas suas aulas. Com
um tema comum, cada professor irá lecionar os conteúdos referentes à sua disciplina. Cabe ao aluno estabelecer as pontes entre os conhecimentos adquiridos nas duas disciplinas. No segundo modelo, “a cross-disciplinary instruction”,
os professores das diferentes disciplinas trabalham em conjunto segundo um
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Figura 6 ∙ Ilustração de Ricardo Reis a tinta
acrílica, aguarela e lápis de cor, realizada
pela aluna C Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Ilustração de Álvaro de Campos a
aguarela e lápis de cor, realizada pela aluna
B. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Ilustração de Alberto Caeiro a
aguarela e lápis de cor, realizada pela aluna
T. Fonte: própria.

686
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 9 ∙ Ilustração de Álvaro de Campos
aguarela e lápis de cor, realizada pelo aluno
R. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Ilustração de Alberto Caeiro a
aguarela e lápis de cor, realizada pelo aluno
J. Fonte: própria.
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tema, um problema ou um desafio que convoca várias matérias. Os objetivos da
unidade curricular são definidos em conjunto e ambos os professores contribuem para que sejam atingidos. No caso do modelo integrado, requer-se que
o professor tenha competências em vários domínios e que os alunos tenham o
background necessário para elaborar projetos transversais a várias disciplinas
como, por exemplo, a organização de uma conferência aberta à comunidade
sobre um tema amplamente estudado pelos alunos.
O modelo interdisciplinar consiste no “planeamento curricular que visa integrar todas as disciplinas do currículo” (Jacobs, 2005:10). Este modelo pode
ser desenvolvido à escala de uma aula, de uma unidade curricular ou até de um
projeto que envolva várias turmas da escola.
A unidade curricular desenvolvida pelos alunos do 12º insere-se no modelo
transdisciplinar, envolvendo os docentes das disciplinas de Desenho A e Português no trabalho articulado para definir objetivos comuns e estabelecer um planeamento concertado das etapas do trabalho. Num primeiro momento, os alunos
estudaram o conceito de heteronímia e analisaram os poemas dos heterónimos
de Fernando Pessoa. A partir dessa análise, definiram-se os traços identitários
fundamentais de cada um dos heterónimos. Pessoa viria a confessar o carácter
fragmentário da sua produção literária, reflexo do seu próprio estado de alma.
“Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que
torcem para reflexões falsas uma única anterior realidade que não está em nenhuma e está em todas” (Pessoa, apud Fritzen, 2017:197). Os resultados gráficos
produzidos pelos alunos revelam essa diversidade (Figuras 6, 7 e 8).
A obra literária de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos constitui um dos
temas do programa curricular da disciplina de Português no 12º ano. O artigo “A
ilustração na literatura para jovens: a imagem do Outro” (Tomé & Bastos, 2010)
alerta para a importância das imagens na aprendizagem. “Os leitores em formação aprendem pelas palavras, mas também pelas imagens, as representações que
moldarão, de alguma forma, a tomada de consciência e a representação social do
outro” (2010:90). O exercício exposto tira partido desta complementaridade entre palavras e imagens. Cada aluno partiu à descoberta do “Pessoa” escondido no
seu papel, ou seja, transpôs para o desenho as feições, os traços, os lugares que a
sua imaginação tinha feito brotar das palavras poéticas do autor. Os alunos escolheram livremente a técnica e os materiais de desenho. Foram realizados estudos
tanto do desenho dos heterónimos e como dos elementos que iriam compor o seu
ambiente. Na Figura 9 apresenta-se o trabalho do aluno R., em que o ambiente se
confunde com a própria personagem de Álvaro de Campos. O exercício da Figura
10 mostra uma ilustração em que o ambiente revela os ideais e modo de ver o
mundo do heterónimo Alberto Caeiro.
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À semelhança da unidade curricular descrita neste artigo, encontram-se nos
manuais escolares estudados por Fritzen (2017) outras propostas de exercícios
que pretendem estabelecer diálogos entre a literatura e as artes visuais. Propõe-se a produção de um texto literário sobre a obra “História Trágico-Marítima”
de Maria Helena Vieira da Silva; ou uma análise do diálogo entre uma iconografia de Jean Baptiste Debret e o Sermão de Santo António aos peixes” de Padre
António Vieira; a procura de relações entre a lírica de Camões e os artistas do
Renascimento — no âmbito do tema do ideal feminino de beleza -, ou até outro
trabalho a partir da obra de Fernando Pessoa, explorando a sua relação com o
quadro de Miguel Yeco “O Teatro Íntimo do Ser” (Fritzen, 2017).
Conclusão

O diálogo entre a letra e o traço é uma história antiga reinventada em cada momento pelo desejo de “iluminação mútua” da literatura e das artes visuais (Fritzen, 2017:205). A transposição desta relação para a educação explora não só a
complementaridade entre as várias formas de expressão artística, mas também
as potencialidades de uma aprendizagem orientada para o conhecimento significativo. Pretende-se hoje que os alunos adquiram competências relacionadas
com a mobilização de conhecimentos na resolução de problemas quotidianos,
que implicam a interação entre as várias áreas do saber.
O exercício de ilustração dos heterónimos de Fernando Pessoa, realizado
pelos alunos do 12o ano, assumiu-se como uma marca da interdisciplinaridade
proporcionada pela escola, visível a toda a comunidade escolar através da exposição da Semana das Línguas, sobre o tema “Pessoa Fragmentado”, onde os
trabalhos estiveram expostos.
Segundo o Perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória (Portugal, 2017),
a ação educativa deve produzir “uma apropriação efetiva dos conhecimentos”,
desenvolvendo o “pensamento reflexivo, crítico e criativo”. Nesta medida, destacamos as palavras dos alunos acerca do trabalho realizado. Para T., o desafio lançado “criou maior interesse na disciplina de Português” pois sentiu, tal
como C., a necessidade de fazer uma “pesquisa para aprofundar os conhecimentos acerca do heterónimo”. J. referiu que o exercício o motivou por “ter a
oportunidade de representar uma personagem conhecida a partir do meu ponto de vista” e B. destacou a “liberdade para criar uma personagem dentro do
meu estilo” , sublinhando assim o desenvolvimento da expressão artística e da
criatividade de cada aluno.
O exercício privilegiou ainda a liberdade e a autonomia dos alunos durante as várias fases de criação da personagem. A primeira etapa de pesquisa e
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esboços foi realizada fora do tempo e espaço da sala de aula, bem como a escolha dos meios atuantes e das técnicas de desenho, o que também constituiu um
fator de motivação para os alunos.
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Resumo: O Buraco – Investigação e Educação

Abstract: The Buraco - Research and Arts Edu-

Artística em Rede nasceu em 2016 da iniciativa de um grupo de estudantes do
Doutoramento em Educação Artística, na
Universidade de Lisboa. Neste artigo pretendemos dar conta da sua génese, bem como
do seu funcionamento na comunidade e enquanto comunidade. A rede de alunos, que
começou por ser virtual, veio a desenvolverse como rede académica, afetiva e até política, dimensões fundamentais para que estes
alunos se constituam como investigadores.
Palavras chave: Buraco / Doutoramento /
Educação Artística / rede.

cation in Network was born in 2016 from the
initiative of a group of students of the PhD in
Artistic Education, at the University of Lisbon.
In this article we intend to account for its genesis,
as well as its functioning in the community and
as a community. The students’ network, which
began as being virtual, came to develop as an
academic, affective and even political network,
fundamental dimensions for these students to
become researchers.
Keywords: Buraco / PhD course / Arts Education / network.

1. No princípio era o Verbo

Parafraseando S. João Evangelista, é justo dizer que a palavra esteve no começo de tudo. Tal como o nome precede o recém-nascido, também o Buraco
nasceu da própria palavra. No dia 25 de Novembro de 2016, ainda no primeiro semestre, um dos professores afirmou que “A tese é como ir para dentro de
um buraco”. Ainda dando os primeiros passos de um percurso investigativo, os
alunos entenderam a comparação no seu sentido mais dramático: das trevas,
da profundidade, de onde talvez não pudessem vir a sair. Contudo, a intenção
do professor era precisamente o contrário: demonstrar que aquilo que aparenta
ser um enorme e profundo buraco, pode ser na realidade o espaço de encontro
com os outros, o que já de si era uma profecia para este grupo. Foi em apropriação de uma analogia de Paul Ricoeur que o professor nos esclareceu sobre esse
conceito de buraco que, estranhamente, contraria a ideia de reclusão e solitude.
Foi nos Estados Unidos da América que aprendi a dirigir um seminário. Sempre o
concebi como muito exigente a respeito dos participantes, que deviam contribuir
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Este artigo pretende apresentar à comunidade científica o grupo Buraco — Investigação e Educação Artística em Rede, como efervescência da primeira turma do Doutoramento em Educação Artística, co-titulado pela Universidade de
Lisboa e Universidade do Porto.
O referido Doutoramento teve a sua primeira edição no ano letivo de
2016/2017, num esforço conjunto de quatro instituições de ensino superior: Instituto de Educação e Faculdade de Belas-Artes de Lisboa; e Faculdade de Belas-Artes e Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto.
Os alunos do Doutoramento em Educação Artística cedo aprenderam a viver no espaço do Entre: entre espaços de aulas (Instituto de Educação e Faculdade de Belas-Artes); entre professores (provenientes da área da Educação e
das Artes); entre cidades (Lisboa e Porto); entre nacionalidades (Portugal, Brasil e Moçambique); e entre escolas de pensamento (associadas a cada uma das
quatro instituições de ensino superior que tutelam o doutoramento).
Oriundos de diferentes áreas de atuação e formação — como o ensino, a mediação de museus, as artes visuais, as artes performativas, a sociologia, ou a
história da arte -, estes alunos, os primeiros deste Doutoramento em Lisboa,
traziam consigo diferentes mundivisões, até mesmo das realidades de outros
países de origem, como era caso do Brasil e de Moçambique. O que nos leva à
questão: como pode uma identidade coletiva, como o Buraco, constituir-se na
flutuação entre as diferenças que a constituem?
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ativamente. Graças ao modelo americano, resisti sempre à tendência que têm os
centros de investigação franceses de se tornarem máquinas de conferências. (…) Nunca
senti o que mais tarde li a meu respeito, que teria estado ‘num buraco’ até um período
recente, esquecido. Pelo contrário, tive sempre um sentimento de ter a audiência que
merecia, nem mais nem menos: grandes satisfações de ensino e satisfações que eu diria
conceptuais na relação comigo mesmo (Ricoeur, 2009:125-6).

O “buraco” de Ricoeur era na realidade o seu seminário, que aos olhos de outros não lhe dava o merecido destaque, sendo que era precisamente aí, ao sentir-se fora deste mundo, mas dentro da sua comunidade de aprendentes, que se
sentia bem acompanhado, em desafios mútuos e próprios também. Esse “buraco”, para Ricoeur, funcionava como a rede de apoio e de impulso, o que o grupo
dos alunos do Doutoramento, ainda que noutras configurações, tão bem soube
replicar. Todavia, os alunos nunca se referiram ao Buraco exatamente no sentido
em que Ricoeur o expôs, pois a palavra tomou um significado que lhe era próprio.
2. Da rede virtual e à construção real

A 16 de dezembro de 2016, numa intenção consensualizada por todos, e pela mão
da aluna Clara Marques, foi criado o grupo secreto “O Buraco” na rede social Facebook. Assim se inaugurava um espaço onde “simbolicamente (…) mergulhamos ao realizar a nossa investigação” (Clara Marques, 16 dezembro 2016, publicação no Facebook). Rapidamente esta plataforma se tornou um meio de partilha
de recursos, sugestões para as pesquisas dos colegas, eventos específicos para
cada investigação ou do interesse de todos, o que permitia uma maior interação
fora do espaço das aulas e, principalmente, a naturalização do conceito Buraco.
Primeiro, publicava-se ou partilhava-se no Buraco, como se este fosse um
território comum a todos, bem expresso nas palavras “Bom ano para o Buraco
e os seus habitantes!” (Joana Andrade, 2 janeiro 2017, publicação no Facebook).
A partir daí o Buraco evoluiu e assumiu contornos de entidade, corporizada por
todos os seus elementos. O Buraco já não era apenas o território virtual de encontro, era todas as pessoas que o constituíam, fazendo-se referência ao grupo
e não somente à página de Facebook, aliás como atestam as publicações “Reunião do Buraco!” (Cinayana Correia, 10 fevereiro 2017, publicação no Facebook) ou “Buraco em movimento” (Cinayana Correia, 4 maio 2017, publicação
no Facebook).
Após os três primeiros semestres do Doutoramento, que contemplavam a
frequência de aulas, e depois de dois membros regressarem aos seus países de
origem para desenvolverem as suas pesquisas, houve a necessidade de criar um
grupo na rede Whatsapp, como forma de manter em contacto os membros mais
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Figura 1 ∙ As novas tecnologias na sala de
aula fazendo marcar a presença de todos na
preparação dos eventos. Fonte: Sofia Ré.
Figura 2 ∙ O Buraco na mesa de trabalho,
Instituto de Educação, Universidade de Lisboa,
25 de maio de 2017. Fonte: Sofia Ré.
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envolvidos em iniciativas conjuntas. Tal veio a acontecer a 22 de novembro de
2018, novamente pela mão de Clara Marques. O grupo no Whatsapp funciona
como uma sala de reuniões virtual, onde ocorrem a definição de projetos e estratégias, o apelo à participação de eventos e até a auscultação dos membros sobre temas mais problemáticos. Tudo isto acontece em tempo real e, por vezes,
em três continentes diferentes.
As tecnologias de proximidade permitiram ter todos os alunos presentes,
mesmo quando por motivos de saúde, tal não era possível (Figura 1), a confirmar
que “o próprio conceito de distância está se transformando, como as relações de
tempo e espaço, em virtude das incríveis possibilidades de comunicação a distância que as tecnologias de telecomunicações oferecem” (Belloni, 2002:123).
O Buraco evoluiu assim de um espaço virtual para a vivência real de uma
entidade a vários níveis, reconhecida pelos próprios alunos e até professores.
A materialização dessa entidade era inclusivamente marcada pela disposição
das mesas na sala de aula, que rodeavam um pequeno espaço retangular vazio
(Figura 2): não a ausência, mas o espaço do devir e da possibilidade.
3. Buraco: um conceito fluido e em construção

Nascido da própria palavra, interiorizada e sentida na linguagem dos alunos e
dos professores, o Buraco foi criando a sua identidade, assumindo contornos
mais formais, como os descritos num relatório de bolsa:
Através das suas ações, e com base em práticas artísticas, pedagógicas e colaborativas,
o Buraco pretende desenvolver as pesquisas individuais dos seus membros, e constituirse como uma plataforma de reflexão e impulsionamento da Educação Artística como
campo disciplinar e de investigação (Palmela, 2018).

Nesta altura ainda surge designado como Buraco — Grupo de Intervenção em
Educação Artística, porém a flutuação de significações da palavra primordial já
antes denunciava a constituição de diversas redes, entre elas a afetiva, e que se
traduz nas seguintes palavras: “O nosso Buraco, não é um qualquer...é um bom
encontro, um espaço luminoso, de partilha, liberdade, curiosidade, entrega, e
boa disposição!” (Clara Marques, 12 fevereiro 2017, comentário no Facebook).
Não é pois de surpreender que o próprio Buraco se nos apresente não só
representado por diferentes membros, mas também em diferentes configurações. Dos 12 alunos da turma inicial que formavam o Buraco, nem todos estiveram ativos em todas as iniciativas. O grupo, contudo, acolhe essa identidade
fluida, bem como a alternância de autorias e presenças, como se a representação do Buraco prevalecesse sobre a presença individual dos seus elementos.

695
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 3 ∙ Registos no quadro do brainstorming
coletivo, 25 de maio de 2017, Instituto de Educação,
Universidade de Lisboa. Fonte: Cinayana Correia.
Figura 4 ∙ Teia da constelação gerada pelo lançamento
de um novelo de trapilho, interferindo na circulação
e perceção do espaço. Workshop Pedagogias do
evento na Educação Artística, III Seminário Diversidade,
Educação e Cidadania, 3 de junho de 2017, Instituto
da Educação, Universidade de Lisboa. Fonte: Sofia Ré.
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Este traço de fluidez identitária, capaz de acolher diferentes pessoas em diferentes momentos, extravasou as fronteiras do Buraco, chegando a incorporar
e a colaborar com alunos de outros anos.
É por concordarmos com Stuart Hall, quando refere que “we should think,
instead, of identity as a ‘production’, which is never complete, always in process, and always constituted within, not outside, representation” (1990:222),
que nos pensamos sempre inacabados, numa eterna reelaboração, para a qual
contribui o próprio exercício de aqui escrever sobre o Buraco.
4. O Buraco na prática

As dinâmicas geradas pelos próprios alunos nas aulas de Seminário I e Metodologias de Investigação II, bem como a leitura crítica dos textos de Dennis Atkinson, instigaram os alunos a explorar a pedagogia do evento na apresentação dos
seus trabalhos.
No início de 2017, surgiu a hipótese do grupo propor um workshop para apresentar em eventos de carácter científico das áreas da Educação e da Cultura, quer
a nível nacional quer internacional. O processo de conceção era colaborativo, recolhendo os contributos de todos (Figura 3), o que em si é também um processo
de geração de consensos e harmonização de tensões. Com estreia no Seminário
Diversidade, Educação e Cidadania — DEC, em junho de 2017, no Instituto de
Educação, projetou-se um evento a partir do qual se expandiam as propostas de
alguns alunos, mas onde todos participaram com mais ou menos destaque.
O workshop começava exatamente com uma desconstrução do espaço,
onde os dinamizadores e participantes retiravam todas as referências espaciais
da sala de aula (mesas e cadeiras), para as arrumar junto às paredes. Criava-se assim um vazio, entendido no sentido do Buraco: como um novo espaço de
possibilidades. Depois de um momento de respiração, convocado para desligar
o interruptor interno, desafiaram-se os participantes a escolher um lugar e uma
posição confortável no novo espaço criado. O novelo de trapilho era lançado
sucessivamente, e cada alvo depois de o agarrar tinha a tarefa de se apresentar,
e de dizer e escrever uma palavra sobre que o era para si a Educação. O pequeno
papel escrito era afixado nesse lugar, junto com o fio de trapilho, criando no final uma enorme constelação que atravessava todo o espaço (Figura 4). Aos presentes foi questionado se queriam permanecer junto da sua palavra ou de outra
palavra que os tenha apelado, o que desafiou os participantes a deslocarem-se
no espaço disruptivo, em desvios, curvas e passagens por cima ou por baixo do
fio de trapilho que conectava toda a sala.
De seguida, o aluno Absalão Narduela foi o mestre-de-cerimónias do ritual
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Figura 5 ∙ Momento de reflexão e partilha. Workshop Pedagogias
do evento na Educação Artística, III Seminário Diversidade,
Educação e Cidadania, 3 de junho de 2017, Instituto da Educação,
Universidade de Lisboa. Fonte: Sofia Ré.
Figura 6 ∙ Momento de reflexão e partilha. Workshop Pedagogies
‘for’ the event: an experience of teaching and learning in seminar, at
an Arts Education PhD, ECER 2017, 23 de agosto de 2017, UCC
University College, Copenhaga (Dinamarca). Fonte: Sofia Ré.
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Kupatxa, cerimónia tradicional moçambicana de oferenda aos ancestrais, com
vista à abundância e prosperidade (Capece, 2018:134).
Ofertaram-se então aos ancestrais as palavras escritas, ao som de cânticos
moçambicanos, de sonoridades simples, que todos acabaram por entoar. Chegara pois o momento da reflexão e da partilha, e sobretudo da escuta dos participantes (Figura 5).
Os seus testemunhos são o retorno que é devido aos dinamizadores e ao
qual, tantas vezes, não é atribuída a devida importância, aqui entendida quase
como um momento solene do próprio workshop. No final, também os participantes levaram consigo um pequeno objeto, um livro infinito, com instruções
para o poderem acrescentar.
Realizada esta primeira experiência, logo em agosto do mesmo ano teve lugar o evento para o qual este workshop foi previsto: o European Conference on
Educational Research (ECER 2017), realizado em Copenhaga. A nossa participação foi aceite na rede 29, com foco exclusivo na Educação Artística, e permitia-nos ter uma audiência mais vasta e diversificada. A representação física
do Buraco esteve a cargo de duas alunas, acompanhadas pelas professoras Ana
Paula Caetano e Ana Luísa Paz, que num esforço colaborativo entre docentes e
discentes deram corpo ao workshop “Pedagogies ‘for’ the event: an experience
of teaching and learning in seminar, at an Arts Education PhD”. Na esteira do
workshop anterior, foi explorada a relação do corpo com o espaço envolvente e
desta vez a perceção do corpo, ao desenhar de forma fictícia com o nariz, o ombro, o cotovelo ou os joelhos, na exploração do espaço da sala. Da mesma forma, a dinâmica embocou no espaço de partilha, rodeando a mandala que havia
sido construída pelos presentes — na colaboração e, curiosamente, no silêncio -,
utilizando materiais que as dinamizadoras haviam trazido de vários pontos de
Portugal (novelos coloridos, areia, folhas, conhas, alfazema, etc.). O resultado
final era apelativo aos sentidos: com as cores, os sons (a areia a escorrer pelos
dedos ou as folhas secas), e o cheiro da alfazema (Figura 6).
O grupo alimentou-se destas experiências, e do retorno positivo que delas
obtivera, para dar origem a novas ações. O 6th Encounter of Practices of Research
in Arts Education, evento anual focado na investigação em Educação Artística
(Caetano & Paz, 2018), foi palco de novas intervenções do Buraco, logo em abril
do ano seguinte.
A exclusividade da utilização da língua inglesa para submeter e apresentar
trabalho neste evento, revelava-se um fator de exclusão para alguns alunos,
sem que existisse essa necessidade, já que o orador principal e os professores
responsáveis pelas discussões dos trabalhos eram falantes das línguas ibéricas.
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Figura 7 ∙ Performance Lost in translation, interpretada por
Sofia Ré, Joana Henriques e Absalão Narduela, 6th EPRAE, 26 de
abril de 2018, Instituto da Educação, Universidade de Lisboa.
Fonte: Ana Rocha.
Figura 8 ∙ Construção do espaço para as pausas para café. 6th
EPRAE, 26 de abril de 2018, Instituto da Educação, Universidade
de Lisboa. Fonte: Ana Rocha.
Figura 9 ∙ Jornal das Jornadas em processo de construção, I
Jornadas de Educação Artística, 22 de janeiro de 2019, Instituto da
Educação, Universidade de Lisboa. Fonte: Sofia Ré.
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O Buraco decidiu então apresentar uma performance, com a qual se deu início
ao EPRAE, e onde eram dadas instruções sobre o bom funcionamento do evento, consecutivamente em três línguas (inglês de sotaque britânico acentuado,
francês com o sotaque de uma nativa francesa, e português com sotaque moçambicano). Não obstante a restrição da língua inglesa, essas instruções informavam os participantes que nos coffee-breaks se podiam expressar em qualquer
língua, inclusive o “portuñol”. Apesar do tom jocoso, a ideia era fazer refletir
sobre a excessiva normatividade das línguas nos eventos, para que ninguém se
perca na tradução — “Lost in translation” era o título da performance (Figura 7).
As pausas para café também foram alvo da nossa atenção, onde se intervencionou um espaço dedicado à confraternização dos participantes, não isento
de desafios de interação e da requisição da necessária flexibilidade para uma
efetiva circulação. Uma metáfora tanto da investigação quando do acolhimento
pelos seus pares (Figura 8).
Foi já em janeiro de 2019 que o Buraco veio a intervir na comunidade académica, desta vez na iniciativa espontânea de promover a partilha dos olhares
dos participantes, num evento que assentava em comunicações de oradores de
destaque, nos quais se incluíam os professores deste doutoramento. A dinâmica consistia em fornecer suportes e materiais variados para que os participantes
pudessem realizar os registos que entendessem do evento, partilhando-os no
final num placard à entrada do anfiteatro (Figura 9).
O objetivo do jornal era ampliar as interpretações, por meio de analogias e associações, e com isso, a produção de conhecimento. Por intermédio de metodologias visuais, a escrita e os registos gráficos dialogam procurando superar a mera
ilustração do evento, para evidenciar o seu impacto nos próprios participantes.
Conclusão

Nascido do “buraco” de Ricoeur, o seminário de encontro consigo e com os seus
alunos, o Buraco — Investigação e Educação Artística em Rede autonomizou-se
como conceito, seguindo a linha de Wittgenstein onde “a significação de uma
palavra é o seu uso na linguagem” (1999, §43). Referido no início apenas como
um território virtual, o Buraco assumiu-se nas palavras dos seus membros
como pessoa coletiva, onde prevalece o espírito da partilha, da confiança e do
afeto. A harmonização dos interesses individuais com um fim comum, relança uma nova perceção sobre a expressão “societas cum universitate”, que reúne
dois termos da lei romana, para caracterizar associações humanas (Oakeshoot,
2003:199,201). A ambivalência da expressão (Bhabha, 2003:2) consiste precisamente em tensionar os interesses individuais regulados por um código de con-
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duta de respeito pelo outro (societas) e o reconhecimento do propósito comum
(universitas) de alavancar a educação artística na sua representação académica.
Nas suas ações, o grupo tem vindo a recorrer à performance, à relação do
corpo com o espaço, à promoção da participação ativa, mas sempre fomentando o espírito de sensibilização e reflexão sobre e na educação artística. A rede
corporizada pelo Buraco é tanto académica, nas ações que revertem para investigação dos seus membros; como afetiva, na constante partilha, incentivo e
suporte dos mesmos; como tecnológica, com a possibilidade das novas tecnologias aproximarem alunos distantes; e até política, de emancipação do estatuto
do aluno que assume a responsabilidade de intervir, propor ações e promover
reflexão. Estas quatro redes são o último reduto de segurança para o aluno de
doutoramento não se sentir só, perdido, afastado e conformado, pelo que o Buraco é a rede de apoio que permite aos alunos aprofundarem e aventurarem-se
no seu percurso investigativo, fazendo do vazio que antecede a tese um espaço
de encontros vivos e plenamente partilhados.
Contudo, como qualquer identidade coletiva assente nas diferenças, também esta não está isenta das suas tensões, o que nos leva a crer que, como laboratório vivo deste tipo de identidades, o Buraco tem ainda um longo caminho
a percorrer, mas dele podemos esperar muitos ensinamentos acerca do que é
investigar em rede.
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Resumo: O objetivo deste artigo é falar

Abstract: The purpose of this article is to talk

da minha experiência enquanto docente
da disciplina de Ateliê das Artes a Jovens
Multidesafiadores integrados no “Programa
Integrado, Educação e Formação” (com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos),
nas dificuldades sentidas e na procura constante de soluções para captar a sua atenção na
realização das tarefas propostas.
Palavras chave: Empatia / Tranquilidade /
Valorizar / Observar / Inovar.

about my experience as a teacher of the discipline
of Atelier of the Arts to Young Multi Challengers
integrated in the &quot;Integrated Program,
Education and Training&quot;, aged between
15 and 18 years. In the difficulties experienced
and in the search for solutions to capture their
attention in the classes and in the accomplishment
of the proposed tasks.
Keywords: Empathy / Tranquility / Value / Observe / Inovation
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O “Programa Integrado, Educação e Formação” (PIEF) integra jovens com idades compreendidas entre os 15 e 18 anos, para a conclusão do 2ºciclo e/ou 3ºciclo
do Ensino Básico, que se encontram em situação de desfasamento etário, abandono, absentismo, comportamentos de risco/ desviante, indícios de tráfico
ou consumo de droga, problemas psicológicos/ psiquiátricos com diagnóstico
clínico, com Processo Tutelar Educativo (PTE) ou com Processo de Promoção
e Proteção (PPP). Os jovens são sinalizados pelas diferentes instituições e/ou,
pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) dos agrupamentos de escolas.
Quando estes jovens conseguem recuperar o tempo perdido, podem ser integrados no ensino regular ou profissional para a realização do ensino secundário. Ao concluir os 18 anos sem estarem certificados são, ou não, integrados no
ensino de adultos, de acordo com as suas escolhas.
Durante o período em que se encontram a frequentar o programa, a maioria
está integrada de forma obrigatória e revela comportamentos provocatórios na
tentativa de serem excluídos, como aconteceu anteriormente nas suas vidas.
A relação com a escola foi sempre uma relação difícil, onde as suspensões ou
expulsão de escola, foram muitas vezes apenas o que conheceram.
O PIEF que coordeno, funciona com aprovação em dezassete critérios, sendo
que cinco são obrigatórios em todos os projetos e, os restantes doze separados
por quatro etapas. Quando concluídas as quatro etapas, aproximadamente seis
meses, o aluno recebe a sua certificação de frequência e pode continuar a estudar,
ou no caso dos alunos que ficam fora da escolaridade obrigatória, são orientados
para se inscreverem em cursos profissionais ou a elaborar o seu curriculum vitae
para se candidatarem a lugares de emprego no Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) ou diretamente nas entidades empregadoras.
Dadas as circunstâncias, muitos não tiveram contacto com o currículo das Artes, o que torna difícil a linguagem e a terminologia própria da disciplina, nem
sabem seguir uma regra ou uma rotina, o que torna difícil o papel do professor.
Sem formação para trabalhar a este nível, a minha primeira abordagem foi
gerar empatia com os alunos, uma tarefa dificultada pelo facto das suas realidades serem totalmente novas para mim. Mostrar respeito, ouvindo-os e aprender a viver com esta nova realidade foi o caminho que encontrei, pois sempre
senti que é mais fácil aprender quando estamos num ambiente acolhedor e
tranquilo. As formações existentes nos centros de formação para docentes, não
comportavam a realidade que tinha diante dos meus olhos de forma que a Técnica de Intervenção Local (TIL), formada em psicologia, tornou-se na minha
grande aliada para a compreensão dos comportamentos e atitudes, bem como
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lidar com estes jovens. A formação realizada no Instituto de Apoio à Criança
(IAC), apesar de tardia tendo em conta que já trabalhava em PIEF há quatro
anos, foi muito útil no sentido em que tive a confirmação de que algumas das
minhas estratégias, aplicadas de forma empírica, iam ao encontro dos métodos
de trabalho aplicados com estes jovens.
Mudei consideravelmente a minha atitude enquanto docente. Passei a estar
mais atenta e mais flexível, comigo e com os alunos. Se lhes digo que a solução
dos nossos desafios está em nós, então é essa a relação que devo estabelecer
com eles, eu não sou mais que eles, sou feita de sentimentos, tal como eles, e foi
exatamente isso que mostrei. O meu foco passou a estar no porquê de determinado comportamento e não em corrigi-lo. Os comportamentos, têm de ser
compreendidos pelo próprio para poderem ser modificados. Passei a criar uma
relação saudável e não a aplicar regras e técnicas de ensino. Na verdade, todos
aprendemos de forma diferente. Olhar para cada um e entender o quanto são
sensíveis ao significado e som das palavras, entender os desejos e motivações
individuais, se demonstram preferência pela imagem, ou por materiais como
legos e blocos de construção, ou receitas e guiões escritos, para além de lhes
permitir obter resultados positivos em aula, permite desenvolver a confiança
e vínculo necessário para um ambiente tranquilo de trabalho e aprendizagem.
No caso das receitas, descobri que são uma excelente forma de entenderem o
conceito da metodologia de trabalho e assim encontrarem soluções para as
questões que lhes coloco. A primeira receita que lhes peço é como estrelar um
ovo. Parece simples, mas este exercício permite-lhes perceber o número de operações que fazemos até ter o ovo estrelado.
O Ateliê de Artes é ministrado num só dia com sete tempos letivos. A razão
de funcionar desta forma, deve-se ao facto de os alunos poderem ser colocados
em Formação em Contexto de Trabalho (FCT), promovendo durante quatro semanas uma experiência laboral numa área que lhes faça sentido, sem perderem
as aprendizagens das restantes disciplinas e retornarem à escola e ao Ateliê de
Artes no projeto seguinte.
Cada turma tem um máximo de 15 alunos. Seria expetável que o papel do
docente fosse facilitado, no entanto o facto de serem alunos tão diferentes no
saber e emocionalmente, faz com que o trabalho do professor seja mais um desafio.
A segunda abordagem, foi entender o que cada um sabe e tornar isso num
potencial. Muitos dos alunos trazem consigo o fazer, mas não sabem explicar o
que estão a fazer e por vezes não é nas minhas aulas que o mostram. Uma passagem pelos cadernos diários de outras disciplinas é muitas vezes uma agradável

705
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

surpresa (Figura 1). O meu papel é identificar esses saberes, valorizar a iniciativa e a participação. Sinto que temos uma grande preocupação em rotular tudo o
que fazemos e fazer disso uma avaliação. No Ateliê de Artes, avalio a evolução
da ideia em paralelo com as técnicas, trago para a aula o que encontrei nos cadernos diários e explico o que fizeram. Não há conteúdos obrigatórios a seguir,
há conceitos essenciais que se aplicam em diferentes contextos e não coloco
uma ordem para os abordar, levo os alunos a sentirem a necessidade de os aprofundar. A exploração das técnicas fica ao critério deles e o ateliê torna-se num
laboratório.
A terceira abordagem, foi a planificação dos projetos. Planifico por quatro
grandes grupos. Elementos Visuais (ponto, linha/traço, textura, claro escuro
e volume), Inter-relação dos Elementos Visuais (estrutura, malha, módulo/
padrão e composição), Códigos de Comunicação Visual (banda desenhada, sinalética, análise de desenho de arquitetura) e a Cor (significado, primárias e
secundárias, círculo cromático, cores complementares e cores quentes e frias).
Deixei de fazer planificações aula a aula, ou semana a semana, proponho desafios e procuro acompanhar as ansiedades dos alunos nas aprendizagens, adaptando o grau de dificuldade individualmente com a intenção de desenvolverem
espírito crítico.
As propostas de trabalho são o mais abrangente possível. Procuro sempre
uma aplicação prática tendo por base a geometria, onde insiro a receita e faço a
junção da regra com o criativo (Figura 2, Figura 3 e Figura 4).
Assim as aprendizagens transversais das regras a cumprir, e o porquê da regra existir em todas as sociedades, está a ser trabalhada. Devo reforçar que para
estes jovens não há noção de limite e de cumprimento da regra, é um conceito inexistente e trabalhado em todas as disciplinas que compõem o programa.
Para nós, docentes, o conceito de regra e limite vai-se ampliando e tornando-se
mais flexível, o que não significa mais permissível.
Para além do desconhecimento das regras e dos conteúdos abordados no
currículo da disciplina de Educação Visual, a falta de motricidade fina é muitas
vezes uma agravante no processo, principalmente nos alunos do PIEF Tipo 1/
6ºano. Muitos jovens não sabem usar um compasso, fazer linhas paralelas ou
perpendiculares de esquadro e régua e já aconteceu ter alunos que usaram pela
primeira vez estes instrumentos de desenho em PIEF.
Trabalhar a motricidade fina passa também por pintar a pincel (Figura 5) a
caneta de feltro e lápis de cor (Figura 6 e Figura 7). O trabalho da cor é mais um
desafio, pois muitos não gostam de usar cor nos seus trabalhos. A cor leva-nos
ao trabalho do emocional, do significado que lhes damos, que a nossa sociedade
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Figura 1 ∙ Caderno diário de outra disciplina. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Aprendizagem da construção dos arcos:
contracurvado e ogiva, com aplicação na criação de uma
máscara de carnaval e personagem principesca. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Aprendizagem da construção dos arcos:
contracurvado e ogiva, com aplicação na criação de uma
máscara de carnaval e personagem principesca. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Aprendizagem da construção da oval,
com aplicação de desenho de rosto criativo. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Aplicação de aguarela. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Aplicação de caneta de feltro
e lápis de cor. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Aplicação de caneta de feltro
e lápis de cor. Fonte: própria.
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lhes dá, como é diferente para outros povos. De repente as aulas transformam-se num debate aceso sobre as tradições individuais ou as tradições do bairro.
A quarta abordagem, prende-se com a autocrítica. Transformar os diferentes exercícios ao longo de um projeto em objeto de autoanálise. Nesta autoanálise procuro que o aluno encontre pontos favoráveis no seu trabalho e outros
que mudaria, justificando as suas escolhas. Assim, avalio a sua capacidade de se
expressar oralmente, de fazer passar uma mensagem, a sua capacidade de resolução de questões que vão surgindo ao longo do desenvolvimento da proposta
de trabalho, onde por vezes o erro se torna o ponto diferenciador e dinâmico da
solução que foi encontrada, bem como a responsabilidade semanal de terminar, ou não, o seu projeto individual. Neste processo, sem se dar conta, o aluno
transporta para o quotidiano a mesma capacidade de falar de si e encontrar um
caminho. Esse é o grande propósito do “Programa Integrado, Educação e Formação” (PIEF).
Elaborar projetos diferenciadores e empreendedores, é também um ponto
essencial no Ateliê de Artes. Estes projetos servem para mostrar à comunidade
escolar o trabalho destes alunos, ajudando a desmistificar a imagem que a comunidade tem sobre eles.
Um dos primeiros projetos desenvolvidos foi a criação de logotipo para o
PIEF. O desafio foi lançado aos alunos em 2015 e depois foram eles quem escolheram o trabalho a ser pintado na parede da sala de aula do PIEF Tipo 1/ 6ºano.
Ainda hoje permanece como imagem de marca do PIEF Aqua Mater (Figura 8) e
está presente no email institucional e nas redes sociais, entretanto criadas.
Dentro do trabalho cooperativo entre projetos curriculares diferenciadores do agrupamento, as turmas PIEF foram convidadas pelo departamento da
Educação Especial a participar no projeto Quadros Vivos. Os alunos foram convidados a vestir a pele de um personagem captado por um artista plástico e as
turmas PIEF fizeram a produção dessas imagens, criando os cenários e fotografando as cenas (Figura 9).
Em conjunto com o Ateliê de Multimédia, foi desenvolvido um projeto de
Expografia, uma forma diferente de fazer uma exposição. Os alunos começaram por ter a experiência de uma exposição com a mesma aplicação no Museu de Arqueologia da Amadora. Depois da experiência iniciaram a escolha
dos trabalhos que tinham desenvolvido para realizarem uma mostra digital. Os
alunos fotografaram e/ ou criaram um filme dos trabalhos efetuados no Ateliê
de Artes e posteriormente criaram QR Codes na disciplina de Ateliê de Multimédia. Estes QR Codes foram colocados pelos vários pavilhões da escola, em
cartazes que apelavam à utilização da aplicação no telemóvel, de modo a que
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Figura 8 ∙ Parede da sala de aula com a
imagem PIEF. Fonte: própria
Figura 9 ∙ Lado a lado, produção fotográfica
e obra de arte. Fonte: própria.

Figura 10 ∙ Cartaz com QR Codes
desenvolvidos pelos alunos. Fonte: própria.
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a comunidade escolar pudesse experienciar uma mostra digital dos trabalhos
efetuados (Figura 10). Em simultâneo à mostra digital, no pavilhão administrativo da escola, foram expostos os trabalhos fisicamente.
O PIEF procura junto de outras instituições parceiras na educação no concelho da Amadora, desenvolver projetos com os alunos certificados de 3º Ciclo
que se encontram dentro da escolaridade obrigatória. Desta forma procura-se
manter o vínculo à escola, bem como a manutenção das rotinas diárias dos alunos trabalhando as suas competências pessoais e sociais.
Assim nasce o projeto PIEF Eco Bag em parceria com o CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social da Santa Casa da Misericórdia da Amadora).
PIEF Eco Bag é um projeto de empreendedorismo que está vocacionado para a
criação e venda de sacos em algodão reutilizáveis. Pretende-se com este projeto
que os alunos tenham contacto com a criação de um negócio para comercialização on-line, na comunidade escolar e nas feiras de artesanato do concelho.
A formação em negócio e criação da página de facebook PIEF Eco Bag, esteve a
cargo do CLDS e no Ateliê de Artes, foram desenvolvidos linóleos para impressão dos sacos em algodão com tintas para tecido.
Atualmente as páginas de Instagram e Facebook, são também uma forma
de divulgação das diferentes atividades que vão sendo desenvolvidas pelos alunos no programa. As redes sociais têm vindo a tornar-se objeto de trabalho e
manutenção por parte dos alunos que manifestam interesse em querer colaborar, seja fotografando ou filmando as atividades em que as turmas participam.
São peças fundamentais para a apreensão da imagem como objeto de estudo e
da sua evolução enquanto alunos.
Trabalhar com Jovens Multidesafiadores tem sido o meu maior desafio enquanto docente. Um desafio que me tem feito crescer enquanto pessoa e profissional do ensino, um trabalho verdadeiramente gratificante quando vemos os
alunos alterarem os seus percursos tornando-se jovens com objetivos de vida
escolares e pessoais.
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Resumen: Este trabajo es una síntesis de in-

Abstract: This is a synthesis and research work.

vestigación. Indagamos los espacios del arte
en la educación, ascendientes y herencias.
Una genealogía que comienza en Francia
en el s. XVIII, se enlaza con el romanticismo
alemán, encuentra en las Academias su impulso, abre las expectativas a la autoexpresión reconociendo los aportes principales
en Latinoamérica con especial énfasis en
Brasil y el lugar de la escuela como espacio
estetizante.
Palabras clave: arte / educación / genealogía
/ presente.

Ascendants and Heritage of art spaces in education are investigated. A genealogy starting in 18th
century in France, links to German Romanticisim, finds its strenght in the Academies, opens up
spectations to selfexpression, recognizes major
contributions in Latinamerica, mainly in Brazil
and also refers to the place taken by the school as
a easthetizising agent.
Keywords: Art / Education Genealogy / Present
time.

1. Preguntas o hipótesis de la investigación

¿Qué concepciones sobre el arte y la educación se construyen/ interrumpen y
articulan en la conservación del ideario de cada movimiento en la historia de la
educación artística?
¿Qué aportes a la educación artística del presente han sido tributados históricamente?
¿Se recuperan las utopías que son inherentes a la educación artística en los
distintos periodos en el momento fundacional de cada uno?
1.2 Categorías de análisis

Al respecto, Koselleck nos suministra las categorías experiencia y expectativa. Como lo afirma el historiador estos órdenes nos permiten caracterizar a la
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Para comenzar a transitar un camino, es importante no saberse omnipotente ni
completo, sino más bien, en medio de un largo proceso, conviene construir una
senda para reconocer continuidades y rupturas propias de los recorridos históricos. El presente trabajo constituye parte de un proyecto de investigación que
configuró el historial de la defensa de una tesis de maestría sobre las escuelas
de arte en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, recorte que como tal también
pueda ser arbitrario o injusto. La propuesta de investigar genealógicamente los
tramos seguidos por la enseñanza artística, constituye la oportunidad de interrogarse de manera explícita por un tiempo histórico en el que se sucede una
secuencia enlazando la diversidad y la dispersión, el azar de los comienzos y
los accidentes, no las tensiones que ello presupone sino ver que en el tiempo
histórico hay inagotables o desterrados tiempos. Herencias y ascendientes de
un particular árbol del cual recoger datos, lugares de nacimiento, fuentes que
documentan filiaciones, ramas y frutos de recorridos diversos y nuevos. Señal
de rasgos y singularidades. En este genos del arte vamos a buscar: fuentes, rodovid, ascendencia, descendencia, sistematización, identidades y su complejidad en el presente.
El andamiaje conceptual y teórico en el que nos basamos es aportado por Reinhart Koselleck que pone la mirada en el centro de la denominada “historia de
los conceptos”. Es la historia de los conceptos la que investiga la diferencia o concurrencia entre conceptos antiguos y categorías presentes del conocimiento. Por
dispares que sean sus métodos y aunque se prescinda de su riqueza empírica, la
historia de los conceptos es una suerte de explicación para una teoría científica de
la historia que conduce a la metodología histórica (Koselleck, 1993).
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experiencia –por un lado- como esa gimnasia por medio de la cual se elaboran
los acontecimientos pretéritos o recientes, acción que nos faculta a tenerlos
presentes en nuestras acciones y que además están impregnados de realidad,
ejercicio que relaciona sus propias conductas con las contingencias realizadas
o fallidas (Koselleck, 1993). Por otro lado dichas categorías proporcionarían la
memoria de estos fragmentos de la educación artística, apuntando a encontrar
la secreta vinculación entre lo que ha sucedido y la espera — expectativa- atenta
a un futuro, cuya relación se establece cuando se reúnen esos modos de ser en el
tiempo de los modelos que restablecen -o destituyen- lo que recuerdan y lo que
viven. Pensar entonces en teorías, modelos y prácticas en educación artística
del pasado, no resulta inactivo ya que con distintas intensidades, nos habitan,
son aceptados o refutados.
1.3 Un estado de la cuestión

La descripción y análisis de los estudios relacionados sobre el tema: tesis, artículos históricos y académicos, condensan la información a partir de las relaciones y diferencias que los distintos materiales muestran. La preocupación
inicial fue la realización de un análisis que permitiera determinar donde y en
qué medida modelos, teorías y prácticas en educación artística reconocen su
paternidad en la historia donde se localizaban y secundariamente hallar el por
qué. Este segundo punto, no fue tan llano de responder como hipótesis inicial.
Las causas que rigen los patrones de distribución espacial y temporal no son
fáciles de determinar. Será necesario ahondar en esas temáticas. En resumen,
la presente investigación pretende ser un paso más en la línea de estudiar conjuntamente con otras disciplinas: la historia, la sociología, la estética y la teoría
del arte. Parte del material bibliográfico se encuentra citado en la bibliografía
de este artículo/síntesis del proyecto.

2. Autopistas o senderos: la educación artística nos precede:
puentes o quiebres

La capacidad de obtener experiencias estéticas, en la cual la dimensión humana: emocional, intelectual, sensible y el libre desarrollo de capacidades creadoras, reconoce un largo y sinuoso recorrido. Mirar genealógicamente este viaje
implica hacer un mapa para saber cómo se gestaron las condiciones hasta el
presente. La genealogía se asume como perspectiva crítica y no intenta neutralidad: “las fuerzas presentes en la historia no obedecen ni a un destino ni a una
mecánica sino al azar de la lucha” (Foucault, 1980:20). La pregunta guía fue y
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es: ¿Qué modelos teorías y práctica surgen desde el pasado? La educación artística, ¿qué legados ha recogido o invalidado en la disputa por atesorar la cosecha
de este árbol? (Figura 1).

Si bien la experiencia no dejó un sedimento inmediato, fue el pintor Antoine
Ferrand de Monthelon, creador de las Escuelas de Dibujo de Reims en 1715Né
à Paris le 11 avril 1686, y est mort le 20 mars 1752.Il fut chargé d’organiser la
nouvelle école de dessins qui fut ouverte la même ann el gestor de los diseños
de la nueva escuela con inéditos métodos sobre el dibujo libre, resistente a los
regímenes de la tradicional educación francesa renuente a las innovaciones,
funda escuelas para sectores populares y grandes escuelas de arte para los hijos
de la nobleza.
2.2 Semilla en Alemania. Legado de la estética

Para Johann C. Friedrich Schiller la tesis fundamental está integrada en Cartas
a cerca de la educación estética del hombre, planteada hacia 1795 en el núcleo de
una educación de la humanidad. En las veintisiete cartas el poeta enfatiza la
nobleza del carácter humano tanto para un Estado o una sociedad moral donde lo racional y lo sensible no estén en contradicción puesto que favorecen el
punto de partida cuya génesis está fundada en algunos escritos de Kant. Para el
filósofo, tanto en la teoría sobre la razón ilustrada y en la práctica, lo sensible se
relaciona con la moral. Ser para la libertad. Es la belleza, como principio de libertad/autonomía. Por ello en la educación el objetivo a resolver es el problema
político de una sociedad que plenamente racional y libre, “debe ser estética”.
Schiller parte de principios kantianos para superarlos. Las Cartas en distintos
momentos fueron objeto de polémicas: iniciaron rechazos tanto desde el punto
de vista de los seguidores de la Ilustración como de sus contemporáneos ya románticos que vieron en esta obra una realización aviesa del pensamiento idealista quizás por contener una aguda crítica a los desatinos cruentos de la Revolución francesa. También fueron negadas desde una tradición marxista del siglo XX por la era stalinista. Mientras tanto defendidas por la poética, Hölderlin,
vio en sus cartas la esperanza de una nueva época dorada para la humanidad.
La Estética en sentido general, es vista por este poeta en las Cartas, como una
teoría de la libertad.
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2.1 Ensayo en Francia. ¿La resistencia heredada?
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Figura 1 ∙ ¿Qué modelos teorías y práctica
surgen desde el pasado? La educación artística,
¿qué legados ha recogido o invalidado en la
disputa por atesorar la cosecha de este árbol?

3. Posguerra. Patrimonio: la libertad como valor incuestionable

Como nos lo recuerda Efland, el fin de la segunda guerra mundial es también
un hecho que abre nuevos debates en la educación artística que obedecen a temáticas propias surgidas en la posguerra donde nacen una serie de propuestas pedagógicas que producen un verdadero giro en la enseñanza de las artes
(Efland, 2002). Hoy, algunas instituciones siguen bebiendo en esas fuentes o
constituyen parte del ideario educativo a través de lo que se ha dado en llamar
educación por el arte (Read, 1959). Los vientos de libertad impulsaron corrientes de pensamiento y de acción en el campo de la educación artística, que hicieron posible la reconstrucción de un ser humano desmembrado gracias a un fin
irrevocable de la educación: la utopía. La educación autoexpresiva se proponía
revisar las concepciones educativas academicistas producidas por un origen
ilustrado valorizando el desarrollo de aspectos sensoriales, emocionales y expresivos basados en el desarrollo y estímulo a la creatividad, la sensibilidad, la
originalidad, la imaginación y la actividad creadora en la educación (Lowenfeld, 1972). Lo que se propicia desde estas perspectivas, es un proceso de impulso y expansión de aspectos sensoriales, emocionales y expresivos. El eje está
puesto en la experiencia personal del niño como creador, se busca trascender
el conocimiento del arte en beneficio del crecimiento individual, grupal, moral
y social incidiendo en los objetivos, los contenidos y las metodologías ya que es
la institucionalización la que permitiría que los aprendizajes se realicen también mediante los descubrimientos del estudiante y la necesidad de renovación
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conocimiento y habilidades

Las teorías sobre educación y arte dentro del sistema educativo formal, han seguido corriendo como un río subterráneo. En el campo de la educación artística,
estas concepciones académicas ven en la enseñanza artística la operación de entender la práctica artística como una destreza y la idea de la enseñanza de las artes aparece vinculada a la adquisición general de las habilidades, el conocimiento
de reglas y procedimientos. Esta concepción ha sido potente a través del tiempo y
su fuerza se acentuaba por el valor de la transmisión ya que era dirigida a orientar
el aprendizaje. Considera que el arte está sujeto a principios universales y reglas
absolutas y que debe ser evaluado de acuerdo a criterios racionales y universales:
la grandeza, la nobleza y la sublimación, deciden sobre el valor y la verdad del
arte. Así entendidas, ¿las escuelas aun hoy alojan a las academias? Al respecto
una idea foucaultiana sobre la genealogía nos liberaría de los saberes históricos
al ubicarnos en una lucha contra “el orden del discurso”.
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que demanda la etapa evolutiva que la escuela acompaña, estimula y favorece.
La imaginación reclama el sentir personal que abre resquicios por donde entra
en experiencias en el sistema educativo, una concepción de la autonomía del
sujeto favorecida por una alternativa epistemológica flexible que albergue diferentes praxis artísticas.
Apoyadas en el advenimiento de la libertad como valor incuestionable y en
la tendencia humana hacia el arte como impulso de fuerte vitalidad, hacen del
arte el factor de nuevos horizontes.
3.1 Expectativas en las disciplinas. Patrimonio: el arte como lenguaje

En el campo de la educación artística basado en la espontaneidad, el paradigma
autoexpresivo deja su espacio, no sin luchas y conflictos, al arte como lenguaje. Que los distintos lenguajes que conformaban la educación artística fuesen
considerados como asignaturas con contenidos específicos y rango similar a
las otras disciplinas fue la esperanza de la inclusión en las exigencias de la formalidad de la educación. Estas cuestiones que se abordan desde este enfoque
surgen entre las décadas del ’60 y el ’80 y los objetivos apuntaron a encontrar
su lugar en la cultura y a exponer y justificar sus juicios acerca de su naturaleza,
sus méritos y su importancia.
Además coinciden otras investigaciones: sobre la inteligencia, en torno a los
procesos de percepción, a los vínculos entre desarrollo cognitivo y creatividad
que un grupo interdisciplinar de la Universidad de Harvard promueve. Además
Howard Gardner y Jerome Bruner al avanzar como impulsores del avance de
la revolución cognitiva, resaltaron el aporte de la educación artística en dicho
auge cognitivo pero también, aprendizaje social y comunicativo en tanto se
aprende de manera individual dentro de un contexto social, como experiencia
comunicativa, como lenguaje. Dicha renovación se experimenta en la segunda
mitad del siglo XX y fue propiciada por la filosofía del lenguaje y el incremento
de la cultura visual en las sociedades tecnificadas. A partir del auge de la semiótica cobra relevancia la idea de que todo hecho humano puede ser entendido en
términos de hecho comunicativo.
Se fundamenta en dos ideas: por un lado, las formas de expresión artística
responden a una estructura de funcionamiento y acción similar a la de otros
lenguajes y por otro, los resortes para la percepción pueden llevarnos más allá
de la apariencia primaria de las imágenes y ayudarnos a comprender esas estructuras internas o sintaxis que las constituyen. La potencia de lo visual, según este punto de vista, debería orientarse básicamente a la adquisición de
las competencias propias de la “alfabetización visual”: ver-observar, leer para
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decodificar los mensajes visuales, escribir y producir o emitir imágenes o mensajes visuales. La mirada que entiende el arte como lenguaje no está exenta de
tensiones, Jacobo Kogan, Susana Langer y Nelson Goodman suman sus resistencias a esta postura.

3.3 Latinoamérica abre las puertas. Patrimonio propio

Reconociendo a la educación artística como una construcción social e histórica que según Foucault al abordar genealógicamente hace jugar saberes locales,
discontinuos descalificados, no legítimos contra una instancia teórica unitaria,
es que resulta pertinente abordar las experiencias culturales dadas en Latinoamérica. Aportadas por diversos países en el campo tanto desde los currículos
como a la formación docente es oportuno considerar la visión latinoamericana
como una oportunidad para activar la reflexión crítica y a la vez recuperar las
propias experiencias vitales y los recorridos propios como materialidad estética. En Brasil las Escolinhas de Arte han dado muestras de esta renovación en
diversos estados. Fue la más conocida la de Río de Janeiro que tuvo la coordinación de Augusto Rodrigues. En Recife la coordinada por Noemia Varela. Las
creadas en São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul fueron escolinhas que
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3.2 La perspectiva de la “cultura visual”. Progenie leída

Desde la Revolución industrial y el positivismo como paradigma hegemónico,
la especialización del conocimiento se ha ido acelerando y profundizando. Las
nuevas tecnologías y el auge de la globalización -en ciertos aspectos- parece
proponer una democratización del conocimiento y contraponer otros modos de
circulación de los saberes. No obstante, esta aparente disponibilidad de la información no siempre deja ver el hecho de que el acceso “democrático” al conocimiento y al arte continúa ligado, por un lado al capital material (económico) y
por otro a la posesión de un determinado capital cultural. En tanto la escritura
es un soporte central en la circulación del saber y es una “tecnología” -no es una
habilidad natural- necesita de la adquisición de herramientas para acceder a
ella, es decir, necesita de la enseñanza para cumplir un rol central en el acceso al
capital simbólico, fuente de prestigio en términos de Bourdieu. En ese sentido,
el docente de arte cumple un rol central en tanto operador de difusión y garante
del derecho a la cultura. Cultura que comprende en un concepto común, todas
aquellas realidades visuales que van teniendo un papel cada vez más relevante.
Dentro de esta perspectiva ubicamos los desarrollos realizados desde FLACSO
por el equipo que en Buenos Aires Argentina trabaja sobre “Educar la mirada”
referenciados en Fernando Hernández e Imanol Aguirre Arriaga.
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propiciaron la valorización del campo del arte para el enriquecimiento subjetivo y la apropiación y reflexión sobre el propio capital cultural, el avance de la
diversidad de experiencias estéticas de niños y jóvenes y el reconocimiento de
la dimensión estética, ética y política de las mediaciones culturales. Tanto el
investigador Sidney Peterson como Fernando Antônio Gonçalves de Azevedo
dedicaron muy buena parte de sus investigaciones y producciones científicas
a estos temas. Ana Mae Barbosa explora en torno a tres acciones mental y sensorialmente básicas: creación -hacer artístico- lectura de la obra de arte y su
contextualización. Propone una opción formativa de fundamento posmoderno
que concibe el arte como expresión y como cultura. Propone un aprendizaje de
tipo dialógico, constructivista y multiculturalista.
Atravesar el tiempo. ¿La historia nos habita?

Resistencia. Conocimiento. Destreza. Estética. Libertad. Lenguaje. Disciplina.
Orígenes. ¿Imágenes históricas de la educación artística? Así también desde
ese mismo un abordaje histórico, Pablo Pineau plantea que la escuela en la Argentina es una “máquina estetizante” para la inclusión de las poblaciones llegadas a nuestro país desde Europa a fin de acompañar el “progreso”, mediante la
producción de una Estética común. Sin duda, la escuela primaria básica exigida, además de ser una metáfora del progreso y la construcción de la modernidad, creó un dispositivo para la generación de los ciudadanos, compromiso de
prácticas y patrones estéticos y simbólicos. Así también en una síntesis, la estética escolar carga la totalidad de la vida escolar y está presente no limitándose a
los espacios de la enseñanza del arte si no que resulta vigente en el resto de las
dimensiones de la acción escolar. Esta posibilidad de un abordaje predecesor,
histórico con eje en la genealogía nos permite recoger, como si de una definición del arte se tratara, ver estos los aportes que se opondrían a la unicidad del
relato. Con palabras de Foucault (1980): “la posibilidad de los acontecimientos
en la actualidad liberará de la contingencia que nos hizo ser lo que somos la
posibilidad de ya no ser, hacer o pensar lo que somos hacemos o pensamos”.
Entonces es posible interrogarnos si la historia ¿nos habita?
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Resumo: O presente artigo busca contribuir

Abstract: This article aims to contribute to the

para a discussão acerca do prazer e identificação no ensino das artes por meio do conceito de eros pedagógico. O conceito é trabalhado a partir do pensamento de filósofos com
importantes contribuições para a educação
e analisado quanto a sua pertinência para a
educação em artes. Conclui-se que a educação em artes pode se beneficiar do eros pedagógico e vice-versa.
Palavras chave: eros pedagógico / educação
em artes / educação pela experiência.

discussion about the pleasure and identification
of teachers of visual arts with their pedagogical
practice through the concept of pedagogic eros.
The concept is developed from the work of philosophers with important contributions to education
and analyzed as to its relevance to art education.
Its concluded that art education can benefit from
the pedagogical eros and vice-versa.
Keywords: pedagogical eros / art education /
education through experience.

1. Eros Pedagógico

O termo Eros pedagógico não é muito utilizado na literatura corrente sobre
educação, mas aparece de forma subentendida nos textos de diversos pensa-
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Os jovens brasileiros quando querem dizer que uma pessoa é muito inteligente
dizem que a pessoa é “cabeção” ou “crânio”, o que mostra eles tem a percepção
de que compreendemos inteligência como algo ligado apenas a nossas cabeças e à nossas mentes. Historicamente o conhecimento da sociedade ocidental
moderno/colonial foi pensado e construído como algo separado do corpo, em
oposição a ele. A escola como instituição voltada para a produção e divulgação
de conhecimento foi, portanto, construída com base nessa separação, sempre
privilegiado a mente em detrimento do corpo. Nesta perspectiva, não apenas
o corpo foi deixado de lado, como, seguindo a mesma lógica dualista hierarquizada ocidental que separa homem e natureza, sagrado e profano, masculino
e feminino, civilização e barbárie, o corpo é visto como menor, menos importante, como tendo menor valor (Quijano, 1992). Por que outra razão pensar em
um modelo de sala de aula em que os/as estudantes precisam ficar sentados, se
movimentando minimamente durante cinco a seis horas por dia, com um breve
momento de descanso para esticar as pernas?
Considerando que a estética tem em sua origem aisthesis — a percepção
pelos sentidos — o ensino da arte, que contempla estética e poética, passa necessariamente por uma percepção do corpo. Mesmo que em condições pouco
favoráveis é necessário, no mínimo, que se tenha presente a questão do olhar,
da percepção visual das obras. E não seria mais rico para a percepção do olhar
algumas mudanças de ambiente que possam, por exemplo, contemplar em um
momento obras vistas ao vivo, em galerias ou na rua, e em outros por meio de
reproduções, sejam projetadas, impressas ou em vídeo? Isto é dizer que a separação entre mente e corpo que é reforçada pelo espaço da escola torna esse
espaço pouco propício para a educação em arte.
Partindo deste lugar, como podemos pensar uma educação que seja prazerosa e que faça sentido para as pessoas nela envolvidas? E, mais especificamente,
que espaço existe na escola atualmente para que professores e professoras sintam prazer em sua prática docente? Com o intuito de contribuir com essas discussões trarei a contribuição de Platão sobre eros para, então, abordar o conceito de
Eros Pedagógico trabalhado por Jim Garrison a partir da obra de John Dewey, e o
olhar de bell hooks sobre o Eros na prática pedagógica para, então, articular esses
pensamentos com a educação em artes visuais e suas especificidades.
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dores da área tais como Paulo Freire, Rubem Alves e John Dewey, para citar alguns. Sua origem, contudo, é mais antiga: embora o termo eros pedagógico não
esteja lá, já vemos a questão presente no diálogo “O banquete” de Platão em
que se discutiu sobre a natureza do Amor.
Antes de falar do aspecto pedagógico de Eros é importante saber quem ele
vem a ser. Eros é a entidade da Grécia Antiga que personifica o Amor e o desejo.
Para os poetas mélicos ele tinha um caráter divino, ligado à criação do universo
e a toda a forma de criação. Por isso ele possuía uma forte relação com a primavera e com as musas. Em sua expressão cósmica, além da criação do universo,
ele também seria a força que une os elementos primordiais, em oposição a Neicos (a desordem). De forma semelhante, em sua expressão como entidade que
possui ligação com os humanos, é também ele quem une pessoas, seres, coisas,
e que promove a criação de coisas novas a partir da junção de diferentes. Contudo, ao mesmo tempo em que ele se relaciona ao amor correspondido, também está ligado ao sofrimento da rejeição amorosa e do coração partido. Eros
é, assim, descrito como sendo agridoce, ligado ao mesmo tempo ao prazer e ao
sofrimento (Calame, 2013).
Na obra “O Banquete” de Platão (2012) esse aspecto é explicado a partir do
mito de criação de Eros, que, por ser filho da escassez (Penia) e da abundância
(Poros), possui esse caráter dual. Afinal, sendo desejo, ele precisa carecer do que
deseja e buscar saciar essa falta, tendo presentes, ao mesmo tempo, as naturezas de sua mãe e seu pai. Eros, portanto, não é completo, como um deus, mas
atua como um Daimon, um ser intermediário entre o Olimpo e a Terra. Embora
o Amor possa aparecer nas relações afetivo-sexuais, sua expressão mais verdadeira e mais profunda é aquela que se estabelece com o conhecimento e a sabedoria, ou ainda, com a sabedoria atrelada à contemplação do inteligível. Não à
toa se vê no discurso de Alcibíades uma ode a Sócrates, que é quem representa
ali a figura do professor, daquele que busca o conhecimento e que leva os outros
a se aproximarem dele. Porém Sócrates é tido como um sátiro, um daimon, um
mediador, alguém que está entre um lugar e outro, afinal ele não se coloca como
sábio, mas como aquele que ama o conhecimento — o filósofo — e que procura
se lançar em direção a ele (Platão, 2012).
Tanto a figura de Sócrates como Daimon, ou mediador, quanto a fala de
Diotima, que traça um percurso para o alcance da contemplação do inteligível
descrita ou guiada por quem já trilhou aquele caminho, acaba falando de um
processo pedagógico. Ou seja, ao se tratar de eros o aspecto pedagógico aparece. E quanto ao aspecto de eros ao se tratar da educação?
John Dewey (1976) é uma das pessoas que deixa essa relação aparente ao

2. Experiência e eros pedagógico

Dewey (1976) aposta na experiência como fator chave do processo de educação.
Para ele, ao se propor uma educação baseada na experiência mais que em conteúdos tem-se a possibilidade de um envolvimento maior dos/as estudantes com
o processo de aprendizado e maior efetividade nesse processo. Mas não é qualquer experiência que conta como educacionalmente significativa e sim aquelas
que levam a uma possibilidade crescimento com reverberações futuras positivas.
Para Dewey (1976) a educação também tinha como objetivo maior o desenvolvimento humano dos/as estudantes, para que cada um/a destes/as buscasse
se conhecer mais profundamente e, assim, pudesse se tornar a melhor versão
possível de si.
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deixar claro a necessidade do desejo no processo de aprendizagem, uma vez
que a partir do desejo é possível desenvolver um propósito, o que levará a um
percurso, uma experiência que possui um objetivo. Com esses elementos e
levando-se em conta os aspectos e motivações intrínsecos dos/as estudantes
é que estes poderão se apropriar dos conhecimentos desejados. Ao se abraçar
a subjetividade como fator importante do processo de ensino/aprendizagem,
os/as professores/as precisam sair do espaço seguro da racionalidade e suposta
neutralidade para admitir também sua subjetividade e seus aspectos internos.
A partir do pensamento de Dewey, Jim Garrison (2010) vai trabalhar em
torno do que de ficou denominado eros pedagógico. Embora Dewey não tenha chegado a este termo, sua teoria é o que vai embasá-lo. Por isso aqui não
está sendo abordado o conceito psicanalítico de eros e sim o conceito filosófico. Trata-se, portanto, de um termo que abrange o amor, o desejo, o afeto, a
curiosidade, a capacidade de criar coisas novas e a relação de sentido que se
estabelece com a prática pedagógica, tudo isso com base no desejo de promover
o desenvolvimento do outro.
Para a filósofa e educadora estadunidense bell hooks (1994), a divisão corpo
e mente presente nos espaços institucionais de ensino faz com que professores/
as tentem frequentemente suprimir as emoções, sob o risco de perder a seriedade. Ao mesmo tempo ela nos mostra que o eros não é uma fragilidade, mas uma
força, que traz potência e desejo de excelência para sua prática pedagógica. Seus
relatos demonstram o quanto a noção de comunidade criada dentro de sala, em
que todos possuem espaço para se expressar e onde as emoções e aspectos internos são levados em conta torna tanto os/as estudantes mais envolvidos com as
aulas e seus processos de aprendizado como ela mesma, enquanto professora se
sente realizada ao perceber o crescimento de seus/suas alunos/as (hooks, 1994).
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Dessa forma é possível que a educação seja também o espaço de promoção
de uma comunidade equilibrada ou que, ao menos, busca o equilíbrio, uma vez
que o melhor que uma pessoa pode ser é, também, o melhor que ela pode ser
em relação aos outros e ao ambiente.
A respeito da interação com os outros, Jim Garrison (2010) aponta a extrema importância das relações entre pessoas que possuem vivências distintas
para a construção do conhecimento na perspectiva de Dewey. Ele afirma que
o conhecimento é formado a partir da experiência, portanto experiências diferentes geram conhecimentos diferentes, logo a interação entre pessoas que
partem de experiências distintas pode gerar crescimento e ampliar as perspectivas de todos envolvidos. Ademais, ao se pensar no contexto de sala de aula,
precisamos ter em conta que se trata de um grupo mais ou menos heterogêneo
de pessoas interagindo e criando um ambiente. Bell hooks (1994) nos lembra
que nenhum/a professor/a consegue isoladamente instaurar o eros na prática
pedagógica, pois todos precisam estar envolvidos. Inclusive, um dos fatores essenciais para promover experiências significativas é ter em conta os estímulos e
motivações internas dos/as estudantes além das externas. Sem isso a educação
se torna uma imposição de algo que nem se sabe se será relevante para aquela
geração (Dewey, 1976).
Sendo assim, uma educação que faça sentido para as pessoas nela envolvidas e para a sociedade como um todo seria aquela que leva em conta a mudança
e a construção de conhecimento a partir das experiências variadas dos indivíduos que a compõe. Seria ainda uma forma de educação que traz à existência
novos conhecimentos, pensamentos, soluções e produções. Por isso, além do
aspecto ético bastante explorado por Dewey, os aspectos estético e poético são
de extrema importância. O estético seria pensado aqui como aquilo que através dos sentidos nos leva a uma experiência significativa, e poético àquilo que,
como diz Diotima em seu discurso, “(...) passa do não-ser para o ser” (Platão,
2012:65), isto é, está em processo do devir.
A noção do conhecimento que parte da experiência está ligada ao conceito
dos gregos antigos de phronesis, que seria uma forma de conhecimento que guia
o comportamento. Esse tipo de conhecimento que não é estritamente teórico
é o que aparece no pensamento de Dewey, que relaciona teoria e prática e os
colocando em continuidade, não em oposição. (Garisson, 2010). Por isso será
frequente no pensamento deweyano os termos “conhecimento prático”, “raciocínio prático” e algumas outras variações que demonstram o aspecto prático
de processos mentais.
Outro fator importante para que a escola possa proporcionar experiências

3. A educação em artes e o eros pedagógico

Embora Dewey tenha escrito entre o final do século XIX e início do século XX,
sua contribuição ainda é extremamente atual, afinal, como afirma o arte-educador Elliot Eisner (2008), a educação tecnicista “ganhou”, e o que temos hoje
é, em sua maioria, uma educação derivada desse pensamento ligado ao modelo
fabril. Segundo ele, essa educação que Dewey chama de tradicional e que segue
existindo nos dias de hoje tem muito a aprender com as artes, inclusive a respeito dos aspectos tratados por Dewey já mencionados.
A educação formal que temos hoje, seguindo os moldes da perspectiva moderno/colonial que sobrepõe razão à emoção e mente ao corpo, tem sido um espaço pouco compatível com o ensino das artes. Tanto a estrutura física quanto
a organizacional pensadas no modelo fabril de que fala Eisner (2008) deixam
pouco espaço para o desenvolvimento de propostas que abarquem a percepção
pelos sentidos, a criação poética, variadas experiências estéticas e que acolha
os desejos de estudantes e professores/as.
Atualmente as condições de trabalho de professores/as de artes no Brasil
contam com excesso de turmas, pouco tempo com cada turma por semana,
estruturas físicas pouco versáteis, pouco ou nenhum material para as práticas,
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educativas é necessária liberdade tanto de pensamento quanto liberdade física
(Dewey, 1976), afinal se o foco é a experiência e uma diversidade delas é um fator
positivo, qual é o sentido em ficar sempre na mesma posição e mesmo espaço físico? De forma semelhante, qual é o sentido em não abrir espaço para desejos, pensamentos e críticas diversas? Em espaços de liberdade de pensamento, de crítica e
de movimento é possível que esse tipo de educação floresça em todo seu potencial.
Uma pedagogia pautada pelo eros seria aquela que alimenta espaços estéticos
onde os desejos, os pensamentos, as posições em que se situam os participantes
do evento pedagógico geram os processos de aprendizagem, afinal como acessar
o desejo pelo conhecimento sem a presença da motivação intrínseca e dos aspectos subjetivos dos/as estudantes? Como estar integralmente implicado no processo de ensino/aprendizagem sem levar em conta a percepção pelos sentidos,
as emoções e a experiência significativa como um todo? Como encontrar sentido no processo de aprendizagem sem que haja uma troca de experiência entre
diferentes que permita compreender melhor a própria experiência e organizar o
conhecimento alcançado ou as questões surgidas, além que conhecer novas perspectivas? Como ter verdadeiros diálogos e espaços de criação sem liberdade? E
podemos ainda levar essas perguntas um passo adiante: não seriam todas essas
exigências para uma pedagogia do eros aspectos inerentes à educação em artes?
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currículo pré-estabelecido e excesso de estudantes por sala, o que dificulta
muito, senão impossibilita, um processo de ensino/aprendizagem pautado pelo
eros. Além do mais o espaço nas escolas tradicionais está desenhado para atividades que envolvem a mente e não o corpo. Esse contexto é inadequado para
atividades estéticas, muito menos para o prazer de aprender. Muitos/as professores/as, quando podem, se adaptam, criam alternativas, fazem o possível no
contexto em que estão inseridos/as para conseguir desenvolver trabalhos significativos com seus/suas estudantes.
Contudo, o ensino da arte na escola, ainda nas situações mais precárias, tem
a possibilidade de propiciar uma pedagogia do eros em que tanto estudantes
como professores/as encontrem o prazer de aprender e construir o mundo pela
experiência estética.
Conclusão

Encontrar um eros na prática artística não é difícil, mesmo porque o próprio ato
de trazer coisas à existência está intimamente ligado à noção de eros. Quem
cria artisticamente também o faz por desejo, por uma pulsão interna, que não
necessariamente habita o território do agradável, mas que faz sentido internamente, no âmbito do sensível, para quem o faz. Assim, uma educação pela experiência, que se propõe a ser ao mesmo tempo ética, estética e poética, feita
com liberdade de ação e pensamento, levando em conta os aspectos internos
das pessoas nela envolvidas, é uma pedagogia pautada pelo eros e é um lugar
onde a educação em artes visuais — falo das visuais por ser de onde parto, mas
todas caberiam aqui em realidade — encontraria terreno fértil para se desenvolver de forma plena. Ao mesmo tempo, por ter a educação em artes uma relação
próxima ao corpo, à percepção pelos sentidos e à sensibilidade, ela também é o
espaço ideal para o desenvolvimento de uma pedagogia do eros.
A educação em artes ocupa uma posição privilegiada nesse aspecto, uma
vez que o território da arte já traz em si os princípios propostos na educação pela
experiência. Por outro lado, a manutenção da estrutura tradicional das escolas
dificulta esse processo, afinal ainda prevalece um modelo de estrutura física e organizacional que deriva da tradição moderno/colonial em que o corpo é relegado
à segundo plano e, com ele, a experiência. Para que possamos ter uma pedagogia
do eros no ensino de artes precisamos de condições mais propícias, ou seja, precisamos trazer à existência um sistema educacional que seja pensado para a experiência, para uma interação entre mente e corpo onde um não se sobreponha ao
outro e onde todos envolvidos com a educação possam ter prazer com sua prática
e sentir que sua presença ali faz sentido.
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Introdução

O texto que apresentamos procura fazer um balanço acerca do trabalho desenvolvido com turmas de cursos de licenciatura diferentes que partilharam uma
mesma Unidade de Trabalho (UT) durante o 1º semestre do ano letivo 2018-2019.
Considerando a transversalidade das aprendizagens técnicas e formais no
âmbito da construção da imagem, a desenvolver quer na formação de agentes
educativos quer de agentes no domínio das artes visuais, foi lançada uma proposta de trabalho, a ser desenvolvida em simultâneo por estudantes do 1º ano
das licenciaturas em Artes Visuais e Tecnologias e Educação Básica da Escola
Superior de Lisboa (ESELx).
As possibilidades de fazer convergir um conjunto de aprendizagens ao nível
da composição da imagem em pintura, das dimensões inerentes aos processos
criativos, ou a discussão de dicotomias entre figuração e abstração, esteve na
base da construção conjunta e concertada entre os docentes que lecionaram as
unidades curriculares de Artes Plásticas I (que integra o plano de estudos da
licenciatura em Educação Básica) e o módulo de Pintura I (que integra o plano
de estudos da licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias).
Este cruzamento de olhares sobre o processo pictórico possibilitou, da parte
dos estudantes da licenciatura em Educação Básica, o contacto com processos
criativos no âmbito das artes plásticas — considerando as dimensões artística,
formal e estética inerentes à prática da pintura e desenvolvimento da literacia
visual — assumidos numa perspetiva da formação profissional e pessoal de docentes e/ou educadores. Da parte dos estudantes de artes visuais e tecnologias,
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Abstract: The text presents a work proposal de-

trabalho desenvolvida com estudantes das
licenciaturas de Educação Básica e Artes
Visuais no contexto da Escola Superior de
Educação de Lisboa. A proposta de trabalho
consistiu no desenvolvimento de um projeto de pintura tendo por objetivo a criação de
uma composição abstrata. Esta possibilitou
uma abordagem à abstração, aos processos
criativos e de pesquisa artística baseada na
prática, bem como avaliar a sua importância
na formação de diferentes perfis profissionais
(na área das artes visuais e da educação).
Palavras chave: Educação Artística / Artes
Plásticas / Pintura /Processo criativo.
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Resumo: O texto apresenta uma proposta de
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tratou-se igualmente de um processo exploratório de aquisição e aprofundamento de competências técnicas, compositivas, plásticas e estéticas com vista
a uma posterior mobilização em contexto da prática artística. A proposta partiu
de um indutor comum a ambos os grupos como ponto de partida para o desenvolvimento de uma interpretação pictórica que culminou com a concretização
de uma pintura, a organização de um portfólio — que documentou o processo e
os resultados finais — bem como a realização de uma exposição que incluiu uma
seleção prévia de trabalhos.
1. Quadro teórico

O desenvolvimento de uma proposta de trabalho no âmbito da prática artística assume como ponto de partida a importância que as experiências criativas
desempenham não só no campo da formação escolar, mas igualmente na formação pessoal de qualquer indivíduo que pretenda desenvolver um percurso
profissional ligado à área educativa (incluindo as modalidades de educação formal e não formal). Neste caso vários estudos levados a cabo quer no âmbito da
educação artística quer da criatividade têm demonstrado a importância destes
processos quando entendidos numa perspetiva integrada e holística.
Eisner (2002) define cinco princípios sobre os quais poderá assentar uma
prática no domínio da educação artística. Em primeiro lugar que esta deverá ser
um espaço de afirmação das especificidades de cada linguagem. Ou seja, permitir um contacto com cada um dos códigos que integram as linguagens visuais,
musicais, teatrais, poéticas, por forma a evitar a instrumentalização por outras
áreas artísticas e assumir-se enquanto valores em si próprios. O autor destaca
a este propósito, o papel que as artes visuais desempenham como espaços de
educação do olhar já que permitem tornar visíveis aspetos da realidade que outros campos não permitem — sobretudo por atender às qualidades expressivas
daquilo que é percecionado. E acrescenta “It engenders meanings and qualities
of experience that are intrinsically satisfying and significant” (Eisner, 2002: 43).
Em segundo lugar os programas educativos em arte deverão contemplar
um crescimento da “inteligência artística”, por forma a desmistificar o lugar-comum de que as práticas artísticas são dirigidas pelo talento (inato) e não pelo
intelecto — facto que tem contribuído para subalternizar as artes face a outros
campos do conhecimento. Na verdade, segundo Gardner (2006) a inteligência
humana assume diferentes modalidades e cada uma desempenha um papel
relevante em termos instrumentais, sociais e culturais sendo que as artes se
constituem como espaços integradores de experiência, raciocínio e apreciação
qualitativa da realidade.
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Em terceiro lugar, os programas de educação artística deverão permitir aos
estudantes a criação de imagens visuais, a compreensão daquilo que são os objetos de artes visuais bem como do papel desempenhado pelas artes no contexto
alargado da cultura. Nas suas palavras, “art education should help students learn
how to create and experience the aesthetic features of images and understand
their relationship to the culture of which they are a part” (Eisner, 2002: 43).
Em quarto lugar, a educação artística deverá constituir-se enquanto espaço
de alteridade. Isto é, permitir uma consciência de si mesmo e reconhecimento
da personalidade própria como algo de essencial ao indivíduo, já que as práticas
artísticas, entendidas enquanto chaves de comunicação, possibilitam a expressão de visões e mundividências próprias.
Finalmente, em quinto lugar, os processos desenvolvidos deverão consolidar-se por forma a assegurar uma transposição das dimensões estéticas e comunicacionais para a experiência quotidiana. Neste sentido, a educação artística não deverá ser encarada como espaço autocentrado — de práticas dirigidas
às obras de arte que povoam os museus e as galerias de arte — mas assumir-se
como uma janela aberta a uma perceção estética do mundo, capaz de provocar
prazer e atribuição de sentido. Eisner reforça esta ideia ao afirmar: “The world
at large is a potential source of delight and rich source of meaning if one views
it within an aesthetic frame of reference” (Eisner, 2002, 45). Não se trata já da
transposição da vida para a arte, mas sim encarar a vida a partir de um quadro
de referências estético.
Csikszentmihalyi, assumindo um quadro conceptual da área da psicologia,
aprofunda algumas destas questões nos seus estudos sobre criatividade. Para
este autor a consciência é considerada como a “informação intencionalmente
ordenada” (Csikszentmihalyi, 2002: 90). Esta organização e intencionalidade
implicam, à partida, mecanismos ordenadores, como a concentração/atenção ou alcançar de objetivos definidos. Quando a informação percecionada e
os objetivos estão em consonância, verifica-se aquilo a que o autor define por
“experiência ótima”. O autor refere, contudo, que o processo de fruição que
está na base da “experiência ótima” — aquilo a que chama “fluxo” — requer um
conhecimento dos objetivos a atingir, um “sentido pessoal do que se pretende
fazer” (Csikszentmihalyi, 2002: 87) como no caso das práticas artísticas. A esta
interiorização de princípios orientadores poderemos chamar conhecimento artístico. Na verdade, será com base num conhecimento simultaneamente prático e teórico que é possível fruir plenamente quer de um processo criativo quer
simplesmente da observação de uma obra de arte.
O mesmo autor, acrescentará mais tarde que a criatividade, mais do que um
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fenómeno individual, assume uma dimensão sistemática que articula o indivíduo e o contexto sociocultural em que se insere (Csikszentmihalyi, 2013). Esta
premissa assume uma importância capital se a transportarmos para o domínio
da educação — e educação artística em particular — pois cabe aos atores educativos proporcionar condições que favoreçam o desenvolvimento de processos
criativos que, para além de proporem soluções para resolver problemas, assumem um sentido em si mesmos, isto é, proporcionar experiências criativas com
um caráter autotélico.
Assumindo as ligações complexas existentes entre o desenvolvimento de
processos criativos e as várias dimensões da educação artística foram implementadas atividades no âmbito da UC de Artes Plásticas I que procuram aliar
o conhecimento artístico à experiência criativa. Este conhecimento baseia-se,
finalmente na articulação entre teoria e prática, ou seja, entre o contacto com
obras de arte e a prática artística, por forma a desconstruir uma imagem pueril
da expressão plástica quando desenvolvida com públicos jovens ou infantis.
3. Pressupostos

O processo de trabalho analisado assumiu como espaço de atuação o contexto da
educação artística, ministrada numa Escola Superior de Educação, na qual convivem estudantes de várias áreas, nomeadamente estudantes das áreas de ensino
— Ensino Básico, Ensino Especial — das áreas da educação formal e não formal
— como educação de infância, animação sociocultural, mediação artística e cultural- e das artes visuais ou música na comunidade. Neste sentido, a criação de
um espaço comum de atuação a duas das áreas de formação existentes na ESELx
teve como princípio orientador a tomada de consciência das ligações possíveis
entre processos criativos/prática artística e processos educativos.
O desenvolvimento de um processo de trabalho comum a dois grupos de estudantes com interesses formativos bastante diferentes assumiu como ponto de
partida a necessidade de promover experiências criativas relevantes, sobretudo
no que diz respeito às dimensões técnicas, compositivas e da literacia visual. Não
obstante a diferença entre ambos os grupos no que toca aos percursos formativos
anteriores à entrada no ensino superior (promotores de maior ou menor contacto
com a área das artes plásticas), estas três dimensões assumiram-se como eixos
estruturantes no âmbito de uma iniciação às práticas em pintura.
Na verdade, os perfis formativos de ambos os grupos são bastante diversos no
que toca ao contacto com as áreas das artes plásticas. Se no caso dos estudantes
de Artes Visuais e Tecnologias este contacto faz-se ao nível do percurso nos graus
de Ensino Básico e Secundário pois a maioria dos estudantes frequentou cursos
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científico-humanísticos nas áreas das artes visuais ou cursos profissionais em
áreas afins (especialmente design, multimédia), já no caso dos estudantes que
frequentam a Licenciatura em Educação Básica a situação não é tão linear.
Neste sentido, através de um questionário realizado com as turmas de 1º ano
foi possível aferir quais os contactos prévios destes estudantes com as artes plásticas. De um universo de 111 estudantes a frequentar o 1º ano da Licenciatura em
Educação Básica, 73% afirmaram que o contacto prévio com as práticas em artes
plásticas se resumia até à frequência da disciplina de educação visual no 9º ano
do Ensino Básico. Dos restantes, 13,5% frequentaram o curso científico-humanístico de artes visuais no Ensino Secundário, 4,5% afirmaram ter tomado contacto
com as artes plásticas através da educação não formal (aulas particulares em ateliers de artistas e instituições culturais, realização de workshops, entre outras) e
os restantes 9% associaram-no a outras modalidades como a frequência de cursos profissionais que incluíam a expressão plástica nos seus planos de estudos, a
experiência em contexto profissional como auxiliares de ação educativa ou por
via informal, pelo contacto com artistas no seio da família.
Considerando este cenário de fundo foram definidos um conjunto de objetivos transversais que, incidindo nas dimensões da técnica, da composição e da
literacia visual, procuraram orientar o processo a desenvolver nomeadamente,
i) adquirir conhecimentos acerca da cor e das técnicas de pintura; ii) conhecer
noções basilares de composição da imagem; iii) mobilizar o conhecimento técnico e formal na realização de composições pictóricas; iv) analisar e interpretar
diferentes composições gráficas, plásticas e visuais e v) compreender o contributo das artes plásticas para o desenvolvimento da literacia e cultura visual.
Por conseguinte, a proposta de trabalho intitulada Visível/Invisível assumiu
como indutor uma imagem microscópica — situada precisamente na fronteira
entre aquilo que é visível e o que é invisível a olho nu — e recaiu nas dimensões
inerentes à abstração e à figuração. Na verdade, foi proposta uma interpretação
pictórica da imagem tendo em consideração aspetos semânticos, formais e estéticos da composição visual tais como i) exploração da diversidade cromática;
ii) síntese formal; iii) enquadramento e colocação no plano; iv) equilíbrio e dinamismo; v) plasticidade da matéria (velaturas, empastes, texturas).
A exploração da dicotomia abstração/figuração possibilitou, igualmente, a
discussão acerca da prática pictórica entendida enquanto espaço de pesquisa
autorreferenciada, sobre a perceção visual, sobre a construção da imagem e sobre a possibilidade de simulacro do real que, na verdade são dimensão transversais quer à prática artística quer à prática educativa em artes visuais.
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4. Processos e Resultados

Assumindo a imagem microscópica como ponto de partida, a série possibilitou
uma observação das dicotomias entre visível/invisível, representação/figuração/abstração, desenvolvendo uma abordagem em torno das questões basilares da composição em pintura considerando aspetos como enquadramento,
síntese formal, equilíbrio, dinamismo, tratamento cromático ou plasticidade
da matéria. Fundamentais ao domínio da linguagem pictórica estes elementos
congregam conhecimento técnico, estético e artístico possibilitando uma perceção dos processos criativos e artísticos como espaços amplos e multifacetados no âmbito da educação artística, capazes de integrar propostas educativas
(ao nível formal e não formal).
Neste sentido, o processo de trabalho foi dividido em 4 etapas:
1ª Etapa — análise da imagem e realização de estudos de composição;
(Figura 1 e Figura 2)
2ª Etapa — seleção de um estudo e concretização de uma pintura sobre tela
utilizando a técnica do acrílico (no caso das turmas da LEB) e de óleo
(no caso das turmas de AVT); (Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6)
3ª Etapa — realização de portfólios digitais individuais que documentam o processo de trabalho levado a cabo;
4ª Etapa — exposição coletiva de ambos os cursos em vários espaços da
ESELx.
O desenvolvimento do trabalho com os dois grupos assumiu algumas diferenças decorrentes da maior ou menor familiaridade com os processos propostos, mas também algumas semelhanças. Na verdade, ainda que o grupo de
estudantes que frequenta a licenciatura em AVT tenha frequentado, na grande
maioria, as áreas artísticas no ensino secundário, o facto é que são muitos os
estudantes que referem que esta foi a sua primeira experiência com técnicas de
pintura sobre tela. Neste sentido para muitos a aquisição de competências técnicas no domínio da cor e da plasticidade da matéria pictórica (Figura 7 e Figura
8) destacam-se no balanço que é feito no final.
O processo culmina com a realização conjunta de uma exposição onde foi
proposto um olhar global sobre os trabalhos executados no qual as estratégias
expositivas propõem múltiplas leituras pela reconfiguração da composição individual acrescentando-lhe uma dimensão coletiva que amplia os seus significados intrínsecos à escala da arquitetura (Figura 9 e Figura 10).
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Após o término da unidade de trabalho e da exposição foi realizado um questionário a ambos os grupos de estudantes com vista a receber uma apreciação global da proposta lançada dos processos desenvolvidos, considerando as dificuldades e contributos do mesmo em termos criativos, do conhecimento artístico
ou do enriquecimento pessoal que uma experiência de prática artística pode
representar. Este questionário serve igualmente para refletir acerca da nossa
própria prática docente por forma a melhorar aspetos em proposta futuras.
Este questionário teve como amostra 27 estudantes da LEB e 23 estudantes do curso de AVT. Quanto à relevância da proposta de trabalho 68,2% (16)
dos estudantes da LEB responderam que a mesma relevante /muito relevante
contra 37% (10) que consideram ser pouco relevante/irrelevante. No caso dos
estudantes do curso de AVT, 82,6% (19) consideram relevante /muito relevante
e 17,4% (4) responderam que a proposta foi pouco relevante.
Quanto aos processos e resultados, 66,6% (19) dos estudantes da LEB
consideram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com as aprendizagens técnicas
e 92,4% (22) consideram igualmente positivo o desenvolvimento do processo
criativo e das competências no âmbito da literacia visual (81,4%). Já os estudantes de AVT consideram que tanto as aprendizagens técnicas (91,3%) o processo
criativo (91,2%) e o desenvolvimento da literacia visual (91,3%) foram satisfatórios ou muito satisfatórios.
Finalmente ambos os grupos foram questionados acerca das dificuldades e
contributos do processo desenvolvido.
No primeiro caso foram enunciadas um conjunto de dificuldades, transversais a ambos os grupos, que se prendem com o conhecimento prévio dos materiais, com o domínio das técnicas de pintura utilizadas, com o iniciar do processo criativo, sobretudo na fase de estudos, bem como com o tempo disponível
para a realização das atividades.
Contudo, no que diz respeito aos contributos foram destacadas a dimensão
experimental ao nível técnico (sobretudo conhecimentos ao nível da cor e da
plasticidade dos materiais) e compositivo, a possibilidade de desenvolver metodologias projetuais (no âmbito das quais são avançadas várias propostas de
composição), o estímulo da criatividade e uma melhor compreensão das questões que envolvem a abstração.
Uma análise dos resultados práticos e das respostas aos questionários permitem-nos chegar a alguns pontos de reflexão. Neste sentido, uma das questões
iniciais prende-se com a pertinência da proposta de trabalho para ambos os grupos. No caso da LEB, um trabalho desta natureza foi encarado como relevante,
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Figura 1 ∙ Estudo de composição realizada
por estudante de Educação Básica.
2018. (Fonte: Própria).
Figura 2 ∙ Estudo de composição realizada por
estudante de Artes Visuais e Tecnologias.
2018. (Fonte: Própria).

Conclusão

Os processos de trabalho desenvolvidos permitiram percecionar as condições
de implementação de realização de propostas de natureza transversal em cursos/unidades curriculares diferentes e considerar melhor as respetivas dificuldades e potencialidades. Neste sentido, embora as licenciaturas em causa
estejam na base da formação de diferentes perfis profissionais, a verdade é que
existem pontos comuns que deste modo poderão ser reforçados. De facto, como
eixos transversais a ambas as licenciaturas, poderemos destacar o processo
criativo e a literacia visual. No primeiro caso, o desenvolvimento de processos
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mas não pode ser ignorada a percentagem de estudantes que não partilha desta
visão e que o considera pouco relevante em termos formativos. Esta diferença
poderá estar relacionada com a associação imediata da proposta a um contexto
essencialmente artístico e não se integrar numa determinada visão do que é o
trabalho frequentemente desenvolvido em contextos educativos, e que o remete para uma “infantilização” das linguagens.
Um segundo aspeto remete-nos para uma visão que transparece das respostas dadas aos questionários e que articula diretamente arte e técnica. Neste
caso, o ênfase colocado no domínio de técnicas de pintura, por ambos os grupos, é revelador de um entendimento da arte enquanto proficiência técnica que
inclui o domínio dos materiais e da composição.
O entendimento do processo criativo por ambos os grupos, assume-se como
outro ponto de reflexão. Aqui, a experiência de processos criativos não esteve
isenta de dificuldades, sobretudo no que toca à interpretação da imagem e à
consequente realização de diferentes estudos de composição. Contudo no caso
do grupo da LEB, este processo foi referido como proveitoso, dadas as suas implicações a nível educativo.
Esta questão leva-nos a uma última dimensão que é o benefício de incluir,
a nível introdutório, abordagens projetuais em pintura, transversais a formações com objetivos diferenciados. De facto, se no caso dos estudantes de AVT
a realização deste trabalho foi encarada como globalmente positiva, dado que
permitiu um contacto com uma linguagem e sobretudo com um domínio técnico com o qual poucos referem ter contactado anteriormente e que lhes possibilitou desenvolver aprendizagens basilares no âmbito da linguagem visual. Já no
caso dos estudantes da LEB, a proposta foi encarada como ambiciosa ainda que
assumindo a diversidade de aprendizagens técnicas e competências criativas
como elementos centrais numa perspetiva de futuro desenvolvimento profissional nas áreas da educação formal e não formal.
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Figura 3 ∙ Composição pictórica realizada
por estudante de Educação Básica.
Acrílico s/tela. 20
Figura 4 ∙ Composição pictórica realizada
por estudante de Educação Básica.
Acrílico s/tela. 2018. (Fonte: Própria)
Figura 5 ∙ Composição pictórica realizada
por estudante de AVT. Óleo s/tela. 2018
(Fonte: própria)
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Figura 6 ∙ Composição pictórica realizada
por estudante de Educação Básica.
Acrílico s/tela. 20
Figura 7 ∙ Composição pictórica realizada
por estudante de Educação Básica.
Acrílico s/tela. 2018. (Fonte: Própria)
Figura 8 ∙ Composição pictórica realizada
por estudante de AVT. Óleo s/tela. 2018
(Fonte: própria)
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Figura 9 ∙ Exposição na ESElx (Piso 0).
2018. (Fonte: Própria)
Figura 10 ∙ Exposição na ESElx (Piso 1).
2018. (Fonte: Própria)
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criativos constitui-se como uma experiência fundamental quer para quem inicia uma formação de âmbito artístico quer para quem inicia a formação com
vista a intervir em contexto educativo, pois trata-se de um processo baseado na
ideia de superação de objetivos e que associa, lato sensu, conhecimento e prazer. A literacia visual, assume-se como dimensão que complementa a anterior
na medida em que traduz um saber simultaneamente teórico e prático, capaz
de fundamentar, ampliar e consolidar quer as práticas artísticas em particular,
quer as práticas em educação artística, podendo, em última análise, constituir-se como cimento unificador de várias áreas do conhecimento. Finalmente, a
partilha da mesma proposta e processo de trabalho implicou igualmente uma
partilha de espaços e de linguagens entre os estudantes das duas licenciaturas o
que possibilitou, em certa medida, contribuir para uma desmistificação/desocultação dos processos artísticos e da figura do artista e/ou da ligação e respetiva importância em contexto e prática educativa.
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Resumo: No âmbito da Licenciatura em Artes

Abstract: In the scope of Visual Arts and Tech-

Visuais e Tecnologias, em Oficina de Artes e
Tecnologias III, desenvolvem-se processos de
investigação em artes baseada na prática assentes em propostas temáticas lançadas aos
estudantes. Apresentam-se metodologias de
abordagem e procedimentos desta prática,
de forma a disseminar o que tem sido feito,
considerando a sua pertinência no contexto
nacional de ensino-aprendizagem em educação artística.
Palavras chave: Artes Visuais e Tecnologias /
Educação Artística / Temáticas / Investigação Artística Baseada na Prática.

nologies graduation, in the subject of Arts and
Technology Workshop III, processes of practicebased visual arts research has been developed,
based on thematic proposals. Methodologies of
approach and procedures of this practice are presented, in order to disseminate what has been
done, considering its relevance in the national
context of teaching-learning in artistic education.
Keywords: Visual Arts and Technologies / Artistic education / Thematic / Art Practice-Based
Research

1. Prática artística como conhecimento

A prática artística, no campo das artes visuais, apresentada como espaço de
aquisição e aprofundamento de conhecimento, constitui-se como o cerne de
uma ação docente, desenvolvida em moldes interdisciplinares e que procura
introduzir os estudantes em processos de investigação em arte baseada na prática. Além das questões de ensino aprendizagem, colocam-se igualmente as
questões sobre as modalidades de criação e aprofundamento de conhecimento
transdisciplinar e experiência pessoal, decorrentes da prática artística.
A ligação entre arte e conhecimento, concretamente o modo como a prática
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Quais as ligações entre prática artística, investigação e práticas docentes? A
questão, que envolve três parcelas complementares, constitui o eixo central
deste texto. Este debruça-se sobre as metodologias de trabalho desenvolvidas no âmbito da prática docente em Artes Visuais, desde 2014, envolvendo
os módulos de Pintura III e Escultura III que, por sua vez, integram a Unidade
Curricular (UC) de Oficina de Artes e Tecnologias III, da Licenciatura em Artes
Visuais e Tecnologias (AVT) — pela Escola Superior de Educação do Politécnico
de Lisboa (ESELx).
Os módulos de Pintura III e Escultura III encontram-se inseridos no 3º ano
do plano de estudos da licenciatura e constituem-se como culminar de um percurso de ensino-aprendizagem iniciado no 1º ano. Neste sentido, procuraremos
realizar uma abordagem aos processos levados a cabo, atendendo às suas diferentes etapas, designadamente, i) princípios teóricos basilares que fundamentam as práticas; ii) metodologias desenvolvidas nos processos de trabalho e, iii)
observação de resultados obtidos considerando os desafios que se apresentam,
atualmente, aos docentes e aos estudantes de artes visuais.
Ao longo deste período de tempo, têm sido privilegiados métodos de trabalho baseados na interdisciplinaridade entre as áreas de pintura e escultura. Os
projetos artísticos visam aprofundar e/ou problematizar processos, conceitos
e temas da contemporaneidade considerando, quer as linguagens intrínsecas
a cada uma das áreas quer os diálogos possíveis com outros domínios (performance, fotografia, vídeo, multimédia). Recorrendo a metodologias de base
projetual, tem sido possível a iniciação a processos de investigação baseada na
prática no âmbito de um primeiro ciclo de estudos (licenciatura) almejando a
formação de profissionais multifacetados capazes de desenvolver atividades
plurais e inovadoras no vigente contexto criativo e/ou educativo, em contextos
formais ou não formais de educação artística.
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artística pode fundar um espaço de produção de conhecimento, é indicada por
Borgdoff (2011) como premissa para um descentramento da visão formal do saber e uma mudança de perspetiva face ao pensamento criativo ou a formas de
interpretação e representação como a arte. O autor afirma que a legitimação do
conhecimento no contexto da investigação em arte “(…) derives its significance
not only from the new insights it contributes to the discourse on art, but also
from the outcomes in form of new products and experiences which are meaningful in the world of art” (Borgdorff, 2011:46).
A ligação entre prática artística, conhecimento, docência e investigação tem
assumido um protagonismo crescente nos últimos anos, nomeadamente através da discussão em torno das metodologias de pesquisa em arte como a Arts-Based Research (ABR). Esta perspetiva teórica vem, em larga medida, aprofundar e complexificar dinâmicas em desenvolvimento desde as últimas décadas
do século XX, quer no campo artístico quer no campo educativo. Na verdade, ao
assumir um posicionamento crítico em relação aos modelos educativos vigentes, uma perceção mais apurada face à dimensão educativa da arte, ou ainda o
reconhecimento das múltiplas ligações entre arte e conhecimento, a academia
veio propor, no âmbito do paradigma qualitativo, um conjunto de modelos teórico-metodológicos que incidem sobre abordagens baseadas em arte e adotam
um léxico variado de designações.
Para Leavy (2015) a ABR constitui-se antes de mais como um conjunto de
ferramentas metodológicas, mobilizadas em qualquer uma das fases da pesquisa (definição de problemáticas, reunião e análise de dados, interpretação ou
representação) e acrescenta “these tools adapt the tenets of the creative arts in
order to address research questions holistically” (Leavy, 2018: 4). Contudo, o
léxico associado à investigação baseada em arte é ampliado por diversas propostas que incidem sobre uma ou outra dimensão em particular (em contextos
formativos e de criação artística) decorrendo daqui designações como Arts-Informed Research, Arts-Based Educational Research, A/r/t/ography, Practice-Based
Research ou Practice-Led Research.
Esta perspetiva acerca das potencialidades investigativas e de conhecimento da realidade através da prática artística, só foi possível pela diluição de uma
visão expressionista da arte (entendida como auto-expressão) e ênfase nas suas
dimensões comunicacionais e sociais (Siegesmund, 2018), paralelo ao reconhecimento do papel dos processos criativos/artísticos como espaços investidos de
um potencial transformador.
A propósito da dimensão imanente, poiética do processo criativo/artístico, Atkinson (2018) sublinha a importância educativa, preconizada numa

2. Processos de trabalho

Os processos de trabalho desenvolvidos desde 2014 no contexto dos módulos
de pintura e escultura assumiram três grandes linhas orientadoras. A primeira
consiste no lançamento de propostas de trabalho com vista à realização de objetos de arte de natureza variada (material, imaterial, híbrida) capazes de desenvolver, aprofundar e/ou problematizar processos, conceitos e temas da contemporaneidade. Deste modo desenvolveram-se abordagens que interliguem as dimensões autorreferenciais da arte, mas também incluíram uma reflexão acerca
de problemáticas alargadas advindas dos domínios social, cultural, ideológico,
individual, histórico, entre outros.
A segunda linha pressupõe a integração de conhecimentos específicos das
artes plásticas (pintura, escultura), da fotografia, da performance, vídeo e multimédia na conceção e concretização de objetos de arte e/ou intervenções artísticas. Da convergência destas duas linhas resulta uma terceira que incide sobre
as dimensões investigativas da prática artística numa articulação entre conhecimento técnico, respostas conceptuais e opções estéticas. A partir destes três
eixos foi possível estruturar propostas de trabalho, subordinadas a temáticas
diversas que, como veremos, permitiram aos estudantes desenvolver processos
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“pedagogia do encontro” que, incidindo sobre uma vertente processual, não
se baseia na aprendizagem sancionada ou disciplinar mas numa aprendizagem
prática e integradora. Nas suas palavras trata-se de um processo “that has the
potential to participate new vital relations that include ways of seeing, feeling,
speaking, doing, if we think of learning in terms of real learning and not only its
normative variants” (Atkinson, 2018:13).
Neste sentido, as metodologias baseadas na prática artística assumem um
conjunto de vantagens como a observação e valorização de dimensões menos
tangíveis nos processos de aprendizagem, nomeadamente a intuição e a empatia. Estas dimensões, ampliadas pela experiência pessoal, desenham um elo
entre vivências individuais e vivências coletivas — sociais e culturais. A inter
e transdisciplinaridade que fundam estas metodologias promovem uma visão
holística do conhecimento, possibilitando múltiplas perspetivas acerca de problemáticas de natureza variada, (estética, artística, social, cultural, etc.). Finalmente não podem ser ignoradas a dimensão crítica, evocativa, participativa e
provocativa (Leavy, 2018) que, através das linguagens artísticas, estimulam a
participação coletiva, inclusão de grupos/vozes marginalizadas, desconstrução
de estereótipos e desafiam ideologias dominantes — quer de ordem política, social, cultural ou científica.
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2.1 Metodologia de trabalho

As propostas de trabalho assentam em metodologias projetuais, estruturadas em
etapas interligadas de acordo com as dimensões anteriormente mencionadas.
Assim, os projetos artísticos desenrolam-se, regra geral, em cinco etapas que incluem momentos de pesquisa individual e momentos de discussão coletiva.
Numa primeira etapa são lançadas as propostas de trabalho e realizada uma
discussão prévia em grupo alargado de turma, recorrendo por vezes a técnicas
de brainstorming como primeira aproximação conceptual ao tema base. A este
momento de discussão coletiva segue-se um processo de pesquisa documental
que pode ser realizado individualmente ou a pares (de acordo com a proposta
de trabalho em causa) e que prevê a procura em fontes de natureza variada (visual, textual, oral, audiovisual, entre outras). Esta pesquisa, muitas vezes sistematizada através de midmaps (Figura 1) apresentação e discussão das propostas em grupo alargado de turma. Esta segunda etapa é marcada pela dimensão
experimental das respostas apresentadas, bem como pelo sentido de abertura
do processo, admitindo inputs de colegas e docentes através da apresentação e
discussão coletiva, com vista à seleção de uma hipótese.
Num terceiro momento, são desenvolvidas as propostas selecionadas, considerando que este processo não se cinge à reprodução do estudo mas inclui
aspetos fundamentais do processo criativo como o diálogo com os materiais,
escala, integração no espaço, ou o acidente, admitindo, por isso, possibilidades
de alteração face à proposta inicial.
Num quarto momento, são expostos e apresentados os resultados finais.
Esta apresentação inclui a explicação do processo e do produto, sendo que
muitos dos trabalhos realizados integraram exposições temporárias realizadas
na ESELx ou em espaços exteriores. Neste sentido, há a destacar a realização
de exposição em espaços como a Casa d’Avenida em Setúbal, Sala Multiusos
da Galeria Municipal Vieira da Silva em Loures, Auditório Municipal António
Chaínho, Museu Municipal de Santiago do Cacém, a par de ciclos de exposições
no espaço da ESELx, intitulados 1 Mês,1 Obra.
Finalmente, num quinto momento, são apresentadas memórias descritivas
que documentam todos os processos de trabalho, permitindo uma reflexão crítica acerca do percurso realizado e dos resultados obtidos bem como do conhecimento que daí poderá ser extraído.
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Figura 1 ∙ “Mitografias. Construção
de Identidade e Autorreflexão”, Ana Rafaela
Poças, “Deus Jano”, 2015.
Figura 2 ∙ Propostas temáticas — timeline.
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2.2 Propostas temáticas e resultados

As propostas temáticas lançadas inscrevem-se nas grandes linhas de pensamento artístico da contemporaneidade e procuram, antes de tudo, constituir-se como um enquadramento geral, capaz de definir um espaço conceptual de
atuação, mas que seja, ao mesmo tempo, suficientemente aberto para que cada
estudante possa contribuir com uma perspectiva própria acerca das questões
em causa (Figura 2).
No ano letivo 2014/15 foram lançadas 3 propostas de trabalho que procuraram explorar, respetivamente, as questões ligadas ao conceito de memória
e arquivo, a relação entre corpo, espaço e tempo e a ligação entre Eu e o Outro.
No primeiro caso, a proposta, intitulada “Recoleção, Memória e Utopia”,
consistiu num projeto individual que assumiu como ponto de partida, as ligações entre artes plásticas, memória (individual e/ou coletiva) e arquivo. Observando a reflexão teórica produzida por alguns autores como Hal Foster ou Michel Foucault, foram exploradas as potencialidades do arquivo poético enquanto dispositivo material de uma memória mas também espaço utópico, capaz de
se reportar a situações reais ou imaginárias, aprofundar e discutir o conhecimento da realidade, documentado através de textos, imagens ou testemunhos
orais. Considerando as dimensões individuais e coletivas da memória bem
como a multiplicidade de materiais e dispositivos de arquivamento, foram desenvolvidas abordagens, situadas entre o objeto artístico (Figura 3) e a instalação, numa síntese que procurou absorver contributos das linguagens da pintura
e da escultura aos quais se juntaram o vídeo, o áudio ou a imagem fotográfica.
A segunda proposta, intitulada “Antropografias: Corpo, Performatividade
e Artes Plásticas”, procurou introduzir a performance no âmbito das práticas
dos estudantes, considerando a sua importância no contexto das artes visuais
contemporâneas. A proposta previa a possibilidade de ser realizada individualmente ou a pares e consistia na criação de uma prótese escultórica para o corpo
que possibilitasse mediar o gesto gráfico ou pictórico. Numa estreita articulação entre as áreas da pintura e da escultura, a performance permitiu corporizar
e ampliar os atos de desenhar, gravar ou pintar — entendidos na sua expressão
essencial, como resultado material do gesto, utilizando meios como a tinta, carvão, pastel ou instrumentos como lápis, aparos, pincéis, matrizes gravadas —
registado, finalmente, através do vídeo (Figura 4).
A terceira proposta, intitulada “Geografias Íntimas: Eu e o Outro e os Outros
de Mim” consistiu numa série fotográfica, teve por base as múltiplas ligações
entre Mim e o Outro — decorrente de experiências vivenciais — ou a heteronímia — imaginada como indagação estética acerca das questões autobiográficas.

751
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 3 ∙ “Recoleção, Memória e Utopia” ,
Anaís Chambel, Memórias de Infância, 2014.
Figura 4 ∙ “Antropografias: Corpo,
Performatividade e Artes Plásticas”, Lara Lima,
2015.
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Figura 5 ∙ “Geografias Íntimas: Eu e o
Outro e os Outros de Mim”, Joana Ricardo
& Pedro Dias, 2015.

Considerando as dimensões cromática, textural, material/imaterial, espacial/
volumétrica, temporal/rítmica e poética, a série fotográfica procurou explorar
a criação/evocação de histórias de vida e/ou identidades (pessoais, artísticas,
culturais) reais ou ficcionadas (Figura 5).
No ano letivo seguinte optou-se pelo lançamento de 2 propostas de trabalho
para maior aprofundamento conceptual e maior distanciamento, face a possível literalidade das respostas.
A quarta proposta intitulada “Mitografias. Construção de Identidade e Autorreflexão” comportou a realização de uma instalação, elegendo a mitologia
como enquadramento geral. A partir daqui foi proposto aos estudantes a escolha, estudo e análise crítica de um mito/personagem mitológica para a construção de uma identidade autorreflexiva. Este processo envolveu a recolha e/ou
produção de materiais de natureza diversa — textos, imagens, desenhos — relacionados com aspetos particulares da figura mitológica em causa e culminou
com a realização de um objeto instalativo (Figura 6) no qual as matérias plástica
e/ou audiovisual concorreram para gerar linguagens e poéticas individualizadas, capazes de expressar um posicionamento próprio e atual face ao conteúdo
mítico estudado.
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Como quinta proposta temática “Rastos: Performance, Corpo e Espaço” assumiu, como ponto de partida, reflexão/construção desenvolvidas no projeto anterior, contextualizando a identidade explorada, considerando marcas (rastos, pegadas, lastros) no espaço através do movimento de corpos performáticos em diálogo.
O projeto, desenvolvido em grupos de 2 elementos (facultativo) visou o cruzamento/diálogo/confronto das identidades ensaiadas anteriormente. A criação de um registo simbólico-identitário (com ligação de afinidade a práticas
gráficas e pictóricas) em espaços escolhidos pelo grupo, numa relação entre
corpos-identidade, conceitos de imersão, ausência, transfiguração/metamorfose ou camuflagem, através de uma performance registada em fotografia e vídeo (Figura 7).
A sexta proposta considerou o feixe de significados, em termos literais e/
ou metafóricos, do conceito territorial de “Ilha” na realização de uma vídeoperformance (tempo máximo de 7 min.).
Por um lado, ideias de limite, isolamento, separação, afastamento, parte de
um todo autossuficiente, conceito de átomo ou mónada (Leibniz) ou de Unidade (indivisível, única e individual). Por outro, a criação de uma sociedade utópica, à semelhança da “Nova Ilha Utopia” de Thomas More (1516). Ainda, a noção de pertença ou algo mais extenso (continente ou arquipélago) de oposição
entre ligação/ rutura entre distância/proxémia (na definição de Edward T. Hall,
a “distância social” entre indivíduos), entre unidade/multiplicidade, podendo
estender-se desde a dimensão individual à dimensão coletiva (a do espaço partilhado, as “Ilhas” ou bairros operários da cidade do Porto). Explorando e aprofundando inúmeras dimensões, o projeto realizado em grupo de 2/3 elementos
procurou apropriar conceitos chave da pintura e da escultura (luz, cor, forma,
espaço, tempo) e integração espacial. A ligação com outras áreas das artes visuais assumiu uma dimensão compositiva (enquadramento, colocação, peso,
equilíbrio, deslocação) ou poética (alusão/citação ou integração de referências
mais ou menos implícitas). Sobre o vídeo, contemplavam-se ainda a apropriação e articulação de natureza narrativa, compositiva e técnica. Considerando
exigências de natureza técnica inerentes a este projeto, a proposta de instalação
do vídeo deveria ser ensaiada em maquete (física e/ou digital) ainda que os diversos elementos videográficos, necessariamente, se realizavam na sua totalidade para apresentação e avaliação (Figura 8).
Uma sétima proposta temática “Microcosmos”, atendeu à polissemia do
conceito, que ultrapassa a mera tradução literal do termo (“mundo pequeno”)
pretendendo a realização de uma série fotográfica composta por um mínimo
de 5 imagens em formato de 20x30 cm. Neste sentido, microcosmos enquanto
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Figura 6 ∙ “Mitografias. Construção de Identidade
e Autorreflexão”, Nuno Ferreira, 2015.
Figura 7 ∙ “Rastos: Performance, Corpo e
Espaço”, Ana Rafaela Poças & Ruben Novais,
Destruir o Foco, 2016.
Figura 8 ∙ “Ilha”, Bernardo Monteiro, Patrícia
Roque, Susana Rodrigues & Tamára Lomba, 2016.
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Figura 9 ∙ “Microcosmos”, Patrícia Roque,
Disturb Mind, 2017.
Figura 10 ∙ “Rizoma”, Daniela Résio, Megan
Tavares, Patrícia Cova, 2017.
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antítese de macrocosmos (ideia de Universo como um todo orgânico composto
por partes interdependentes) traduz um resumo, uma versão de escala reduzida deste. Uma forma de explicar o Universo a partir de uma realidade tangível.
Parte-se da concepção filosófica que, desde a Antiguidade, considera o homem
como microcosmos que representa uma imagem reduzida e as próprias leis de
funcionamento cósmico, mundo em miniatura, versão reduzida de algo maior
que poderá estender-se à própria sociedade ou parte de uma unidade orgânica
que mimetiza o todo numa escala menor. Estas noções estimulou igualmente o
desenvolvimento dos instrumentos de ótica (como o telescópio ou o microscópio) que possibilitam a observação de realidades incomensuravelmente grandes e/ou longínquas ou infinitamente pequenas. Estratégias de descontextualização/recontextualização, ampliação/redução de escala, conceção de realidades imaginárias que sintetizassem a noção de microcosmos decorreram, assim,
num projeto individual (Figura 9).
Finalmente, a oitava proposta atendeu à natureza do conceito de “Rizoma”
(quer na sua origem botânica, quer nas apropriações filosóficas) para um projeto de
instalação realizado em grupo (entre 2 e 3 elementos). Estrutura polimorfa, subterrânea ou horizontal, pode ramificar-se em qualquer direção, assumindo a função
de raiz, tronco ou ramo, independente de sua localização numa planta. O rizoma é
a capacidade de se ligar a qualquer ponto, com natureza indeterminada e aberta.
A apropriação deste conceito por Gilles Deleuze e Félix Guattari em Capitalisme
et Schizophrénie 2. Mille Plateaux (1980) transportou-o para o campo da filosofia.
O rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e saídas, com suas
linhas de fuga. (Deleuze e Guattari, 2004: 32-3).

A dimensão imprevisível do desenvolvimento rizomático como imagem para
uma concepção não-linear de conhecimento, onde o avanço é realizado em bifurcações que colocam novos problemas ou possibilitam encarar as questões sob
outro ângulo. Forma de construção de pensamento aberta, experimental, complexa, não-linear. A migração do conceito para as redes digitais de informação e
sistemas complexos, reflete a forma como agregamos, divulgamos ou cruzamos
informação de natureza diversa. O pensamento rizomático hoje, do pensamento
algorítmico e dos sistemas informáticos, processos auto-generativos e inteligência artificial. A realidade dos sistemas complexos e sua evolução — networkism.
Este projeto poderia assumir a forma de site specific, convocando dimensões
como a criação de ambientes, interação, materialidade/imaterialidade, hibridação de linguagens artísticas, espaço e tempo (Figura 10).
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Os processos de trabalho referidos neste texto possibilitaram, ao longo dos últimos cinco anos, compreender a importância de introduzir, na formação inicial
em artes visuais, as dimensões investigativas que estão inerentes ao processo
criativo. Salvaguardando as aprendizagens técnicas e formais, basilares neste
nível de formação, as metodologias de trabalho observaram a abordagem a temáticas atuais que, por um lado possibilitaram estruturar o pensamento plástico
e conceptual, deixando um espaço de abertura suficientemente flexível para as
experiências, vozes individuais e intersubjetividades e por outro assumiram-se
como espaços experimentais para arriscar soluções formais e estéticas próprias.
A experiência decorrente do exercício da interdisciplinaridade no âmbito da
pintura e da escultura foi posteriormente vertida na revisão do plano de estudos
da licenciatura, com a criação de duas UC semestrais, no 3º ano, de Projeto em
Artes Visuais, Tecnologias e Multimédia, que em complementaridade com outras áreas teóricas e de prática profissional, pretendem aprofundar a dimensão
tríplice do modelo desenvolvido e que, como vimos, funde educação artística,
prática artística e investigação em arte.
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Resumo: É de senso comum a importância

Abstract: It is common sense the importance that

que a comunidade circundante exerce sobre
uma comunidade escolar, no entanto, de que
forma consegue uma escola participar e ser
ativa no corpo social onde se insere? Neste artigo, e tomando como exemplo a escola onde
as duas autoras estão a estagiar, é pretendido
investigar e documentar a relação entre estas
duas instituições. Para tal, por meio de pesquisa bibliográfica pretendemos identificar
aspetos históricos que levaram à adoção desta
prática, que posteriormente possibilite uma
visão crítica das ações tomadas pela Escola
Secundária de Caneças.
Palavras chave: Comunidade / Escola /
Relação Comunidade-Escola.

the surrounding community exerts on a school
community, however, in what way can a school
participate and be active in the social body where
it is inserted? In this article, and taking as an example the school where the two authors are studying, it is intended to investigate and document
the relationship between these two institutions.
To do this, through a bibliographical research we
intend to identify historical aspects that led to
the adoption of this practice, which later allows a
critical view of the actions taken by the Secondary
School of Caneças.
Keywords: Community / School / CommunitySchool Relation.

1. Políticas Educativas

O sistema público de ensino em Portugal tem sido alvo de modificações desde a década de oitenta do século passado e, com a introdução de dispositivos
de descentralização e autonomia, as escolas deixaram de surgir apenas como
um serviço local do Estado (Santos, 2007:18) e foram colocadas no centro das
políticas educativas sendo-lhes atribuídas novas responsabilidades e competências, como por exemplo, a de se relacionar com a comunidade envolvente
e encontrar soluções, de forma autônoma, para os seus problemas locais. Ao
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Sendo de senso comum a importância da comunidade onde uma escola se insere, e a qualidade das relações entre estes dois fatores, este artigo de investigação, realizado no âmbito do curso de mestrado em Ensino de Artes Visuais, para
a disciplina de Introdução à Prática Profissional II, pretende abordar a problemática das relações entre as escolas públicas e a sua comunidade circundante,
numa primeira fase como um todo, e depois focando-se na Escola Secundária
de Caneças onde as duas autoras encontram-se, atualmente, a realizar estágio.
Num primeiro capítulo, é exposta a pesquisa feita sobre as políticas educativas atuais, focando-nos nas novas responsabilidades e competências colocadas
nas escolas, que agora devem envolver-se e encontrar soluções, de forma autônoma, para os problemas locais. E para tal é fácil concluir a inegável necessidade da criação de boas relações entre a escola e a comunidade. De seguida
será apresentado e desenvolvido o conceito de capital social, procurando, em
primeiro lugar, perceber como é que a existência de certos tipos de relações afetam de diferentes formas a escola, para posteriormente focarmo-nos na forma
como o capital social é utilizado em contexto escolar.
O terceiro tópico integra uma pequena contextualização a nível geográfico,
populacional e socioeconómico de modo a, não só, caracterizar a proveniência da população escolar mas também algum do background das famílias em
que se inserem. Denota-se a importância de fatores como a taxa de escolaridade das famílias, a proveniência e a classe social em que se inserem, no gerir
de expectativas e motivações entre alunos e família. São apresentadas as dificuldades sentidas no ceio escolar e as medidas que a própria instituição tem
implementado para fazer face aos desafios. Por último, apresentamos um dos
exemplos práticos mais sólidos da promoção do sucesso escolar que a secundária organizou em colaboração com o município e a comunidade, reforçando a
importância do papel da escola e dos indivíduos na preservação do património
local, material e imaterial.
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contrário do modelo anterior, onde se remetia para o Estado a total responsabilidade pela educação, a comunidade e os seus diversos órgãos deverão ter um
papel mais ativo nas escolas.
Maria Natália Dias (2003:42) afirma que
[…] a noção de escola/edifício, entendida como um braço do Estado e que se limita a
reproduzir as políticas centralmente definidas, tende a evoluir progressivamente para
a noção de escola/comunidade educativa, noção que evoca a construção de um espaço
social ancorado num sistema de interações e na partilha de valores e objetivos comuns.

Estas novas responsabilidades da escola fazem com que ela deva relacionar-se com a comunidade envolvente, devendo-se construir um espaço aberto à
comunidade e, segundo alguns autores, como Maria Natália Dias, é também
necessário substituir a ideia de que as trocas com o exterior devem estar limitadas a uma situação “extra curricular”, com o conceito de “escola em parceria”.
Isto levaria à construção de relações horizontais onde a escola seria capaz de
se envolver e usufruir dos recursos da comunidade onde se insere, e também
a um aumento na responsabilização, iniciativa e participação dos vários atores
(Gonçalves, 2008).
No entanto, não se deve limitar a relação escola/comunidade num único
sentido. Neste sentido, e segundo Dias, a escola deve constituir-se como recurso e uma mais valia para toda a comunidade envolvente. Ou seja, este conceito de comunidade educativa, apela à participação e à responsabilidade cívica.
Desafiando a escola a inserir-se na comunidade local, usufruindo e prestando
recursos, as políticas educativas devem, ao mesmo tempo, apelar a uma maior
participação e responsabilização das comunidades de educação.
A autonomia, previamente mencionada, não é só construída na comunidade, mas também com a comunidade. Isto já não passa apenas “pela presença
em reuniões e festividades escolares, mas também na representação nos órgãos
de decisão da escola e na discussão e negociação da missão e objetivos da instituição.” (Batista, 2012:29). A comunidade deve participar ativamente na escola, conceito este que tem sido associado a várias designações e interpretações
(Santos, 2007:14), desenvolvendo um espírito cívico e comunitário.
Dito isto, ainda existem dificuldades na implementação destas políticas,
e estes obstáculos prendem-se, por um lado, pela dificuldade de participação
das comunidades. Ou seja, e de acordo com Shaeffer, as comunidades não estão envolvidas na educação por falta de tempo, conhecimentos, ignorância das
estruturas e funções da escola ou a ideia que a educação é tarefa do estado, discordâncias entre o que é esperado e o que é dado pela escola.

2. Capital social: Relações Escola/Comunidade
2.1 Capital Social

De acordo como Alejandro Portes, no seu documento “Capital social: origens e
aplicações na sociologia contemporânea” é possível identificar três principais
funções do capital social que são, de certa forma, vistas numa luz positiva: controlo social, apoio familiar e obtenção de benefícios através de redes extrafamiliares. O primeiro conceito surge, na sua maioria, em grupos coesos de forma a
manter a disciplina, o que resulta na solidariedade e na coesão de uma comunidade. O segundo tópico destaca o papel dos pais, e não só, que muitas vezes
oferecem aos alunos certos recursos que mais tarde, poderão revelar-se úteis. E
a última função pode ser vista como a entrada no mercado de trabalho, mobilidade profissional e social.
No entanto, também se deve destacar as consequências negativas, segundo Waldinger, “as mesmas relações sociais que [...] reforçam a facilidade e a
eficiência das trocas económicas no seio da comunidade restringem implicitamente aqueles que lhe são estranhos” (Waldinger apud Portes 2000:147), ou
seja, embora estas relações sociais próximas permitam o acesso a certos recursos e benefícios para aqueles que são membros, também implica que são excluídos aqueles que não fazem parte desse mesmo grupo.
Segundo Coleman o capital social consiste numa “variedade de entidades
diferentes, com dois elementos em comum: todas elas consistem em algum aspeto das estruturas sociais e facilitam certas ações dos atores — sejam pessoas
ou atores corporativos — dentro da estrutura.” (1988:98). Embora esta seja uma
definição que não distingue claramente os recursos em si, e a capacidade de os
obter, continua a aludir a certas considerações importantes. O capital não é um
atributo dos indivíduos, mas sim algo inerente à estrutura das relações sociais,
existindo apenas através de trocas entre os membros de um grupo. Isto com a
função de estabelecer certos aspetos destas estruturas como recursos para certos atores.
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Em contrapartida, os atores escolares tendem a mostrar um certo desinteresse e até resistência ao envolvimento dos pais e da comunidade naquilo que é
considerado o seu “domínio”, mesmo quando, atualmente, tenham que partilhar essas responsabilidades na educação com esses atores externos.
É possível concluir que esta organização do sistema de ensino coloca um
maior ênfase na escola enquanto objeto político, assim como nas relações que
esta instituição estabelece com a comunidade onde se insere.
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If the human capital possessed by parents is not complemented by social capital
embodied in family relations, it is irrelevant to the child’s educational growth that the
parent has a great deal, or a small amount, of human capital. (Coleman, 1988:110)

Outras definições para este conceito focam-se nas relações que um ator
mantém com outros atores, outras teorias centram-se nas estruturas de relações entre os membros de uma coletividade. Ou seja, umas teorias destacam a
escala individual, enquanto que outras destacam o grupo ou sociedade, havendo também definições que conjugam estes dois enfoques.
Esta última abordagem tem várias vantagens, pois considera que as duas primeiras definições mutuamente exclusivas: “O comportamento de um ator coletivo, tal como uma empresa, é influenciado tanto pelas suas ligações externas com
outras firmas e instituições, quanto pelo tecido de suas ligações internas.” (Adler
& Kwon, 2002:21). Também é de extrema importância, uma vez que é possível
considerar a escola como uma instituição influenciada tanto pelo o seu meio interno como pelas ligações que estabelece com a comunidade onde se insere.
2.2 Como pode ser aplicado em contexto escolar

De todos os estudos que têm vindo a documentar a importância do capital social em contexto escolar é possível concluir que, de forma geral, certas dinâmicas organizacionais são benéficas para os alunos. A relação entre capital social,
que aqui é entendido enquanto quantidade e qualidade de relações entre pais,
crianças e outros adultos na comunidade escolar, é ilustrada pela existência de
determinados tipos de comunidades baseadas num certo fechamento à volta de
certos tipos de escolas.
Em si, o termo comunidade surge recorrentemente em todos estes estudos.
De acordo com Anthony Bryk e Mary Erina Driscoll (1988), no seu estudo The
High School as Community: Contextual Influences and Consequences for Students
and Teachers, as relações próprias da comunidade baseiam-se em sentimentos
e tradições que ligam famílias e pessoas da vizinhança umas às outras, ao contrário das relações de sociedade, que se apoiam em ligações racionais por interesses ou objetivos comuns.
E no seu núcleo a comunidade nas escolas não se afasta destas definições.
Dos vários autores que se dedicam ao estudo das comunidades escolares muitos definem o sentido de comunidade como uma traços e características comuns que caracterizam as escolas e os seus intervenientes que partilham um
propósito e um conjunto de valores, o que faz com que todos se comprometam à
organização e desfrutem de recompensas intrínsecas por nela participar (Bryk
& Driscoll, 1988). Um exemplo disto é o chamado fechamento intergeracional,

[…] two students devise a plan to skip school; Alan tells his mother that Bob’s mother
will drive him to school, and Bob tells his mother that Alan’s mother will do the
same. Both parents are deceived […] and Alan and Bob meet at the mall and spend
the day there. If Alan’s and Bob’s parents know each other and communicate with
each other frequently, the subterfuge will be discovered and sanctions will be applied.
(Carbonaro, 1998:3)

Colocando os recursos à sua disposição dos alunos e com os apoios das famílias, seria mais fácil conceber uma comunidade baseada no interconhecimento
que evidentemente iria beneficiar os alunos. Isto pois iria servir como suporte
para os jovens, que estariam a cargo de todo o capital social existente, como se
este fosse um bem coletivo. Estas escolas fundamentadas em comunidades interligada teriam uma maior facilidade em descobrir e auxiliar os seus alunos. No
entanto, e como defende Carbonaro, para conseguir manter este capital social é
fundamental que todos os elementos cooperem e se comprometam pela causa:
The loss of an individual’s connection to the network decreases the capacity of the
network to operate as a functional community. (Carbonaro, 1999:682)

Coleman & Hoffer (1987), defendem que escolas inseridas em comunidades
coesas e funcionais são particularmente favoráveis para alunos de que estão em
contextos familiares disfuncionais (Shouse, 1995), do que quando se compara
com escolas rodeadas por comunidades funcionais. E como será verificado no
seguinte capítulo a escola secundária de Caneças insere-se numa comunidade
fragmentada, mas toma medidas que de forma a corrigir os problemas existentes para benefício não só dos alunos, mas também da comunidade em si.
3. Caracterização do meio escolar

Com o objetivo de procurar chegar à raiz da questão e percebermos a razão dos
desafios com os quais a escola se debate, vamos retroceder para uma pequena
contextualização geográfica, populacional e socioeconómica.
A Escola Secundária de Caneças localiza-se nos arredores de Caneças, na
união de freguesias de Ramada e Caneças, no concelho de Odivelas. Caneças está lado a lado com Famões, Ramada, e com os Concelhos de Sintra e de
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que acontece quando os pais conhecem os pais dos amigos dos filhos, o que faz
com que seja mais fácil, através de interações com outros pais, a supervisão do
comportamento dos alunos e a criação de valores, assim como expectativas e
normas comuns (Coleman, 1988):
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Figura 1 ∙ Variação da População Residente
do Concelho de Odivelas, por localidade, entre
os Censos de 2001-2011. Fonte: Censos 2011
resultados definitivos — Portugal.

Loures. Tem uma área de 5,94 km2 e, com os dados dos censos de 2011, sabemos que tem por volta de 12.324 habitantes. Já o Concelho de Odivelas tem uma
população de 144.549 habitantes (Figura 1).
A proveniência dos alunos que estudam na secundária de Caneças é muito
diversificada, zonas como Casal de Cambra, Casal Novo, Caneças, D. Maria, Almargem do Bispo e Camarões, estes são essencialmente meios suburbanos ou
rurais das redondezas. Embora a maioria resida em zonas mais próximas, com os
anos tem também vindo a aumentar o número de alunos provenientes de outras
regiões, principalmente de Odivelas. Isto deve-se não só às ofertas formativas
apelativas que o agrupamento tem vindo a implementar, mas também ao aumento significativo da população que se desloca para os concelhos da área. Explicado
grandemente pelo crescimento populacional verificado em todo o distrito de Lisboa e com o aumento do valor dos alojamentos, as famílias têm vindo a realocar-se cada vez mais do centro para zonas mais distantes e rentáveis.
A generalidade dos alunos que frequentam a escola provém de um meio social, económico e familiar bastante desfavorecido. A escolaridade da população
é em geral baixa e há um grande número de famílias destruturadas, com baixos
rendimentos em situação de desemprego, realidade que tende a agravar-se.
Estima-se que cerca de 40% dos alunos recebam apoios educativos, no âmbito
da Ação Social Escolar (ASE).

Quadro 2 ∙ Nível de escolaridade e taxa de
analfabetismo de acordo com os Censos de 2011,
nas freguesias que são a base da população
escolar. Fonte: Projeto Educativo do Agrupamento
de Escolas de Caneças, 2014-2018.
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Quadro 1 ∙ Percentagem de Alunos com Ação
Social Escolar no Concelho de Odivelas no ano
letivo de 2015/2016. Fonte: Censos 2011
resultados definitivos — Portugal
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O quadro seguinte diz respeito à percentagem de alunos integrados nos escalões de ação social escolar (Quadro 1), dado importante para caracterização
do contexto socioeconómico das famílias dos alunos. Estão representados por
nível de ensino e traduz a percentagem de alunos que usufruem de apoio ao
nível das refeições, manuais escolares, material escolar e transportes escolares.
No que respeita ao nível de escolaridade e taxa de analfabetismo segundo os
censos de 2011, nas freguesias que são a base da população escolar da respetiva
escola secundária (Quadro 2).
3.1 Promoção do sucesso escolar

Depreende-se a partir dos dados acima referidos que uma parte considerável
dos alunos pertencem a famílias cujos pais possuem habilitações académicas a
um nível muito baixo. Constata-se que a maioria possui apenas o ensino básico
o que vai influenciar o baixo investimento e incentivo na formação escolar do
aluno. O pouco interesse manifestado pelos pais na vida escolar e a aceitação
do insucesso escolar como algo normal, germina na inevitável desvalorização
das aprendizagens escolares e de um possível prosseguimento de estudos no
futuro. Esta mentalidade verifica-se na total ausência de responsabilidade em
relação à educação e formação dos seus filhos o que, em alguns casos, pode chegar ao extremo de ser a causa de abandono escolar.
Ainda assim, a grande parte dos alunos que integram a escola aspira à frequência do ensino superior, exigem um ensino que seja compatível com as suas
expectativas. Contudo, com o passar do tempo é possível constatar que uma
grande parte dos estudantes que entra para a Escola Secundária de Caneças revela falhas na sua formação curricular, cultural e cívica, o que leva a mais problemas
para além das fracas expectativas em relação à escola e a falta de motivação. Os
alunos revelam um aproveitamento escolar insuficiente, dificuldades em competências básicas de comunicação, falta de métodos e hábitos de trabalho.
Estes fatores aliados à falta de expectativas e de motivação por parte dos
alunos é uma das principais causas do repetido insucesso e até mesmo do abandono escolar precoce. Este é um dos problemas mais sérios com o qual a escola
se depara, resultando muitas vezes numa ausência de formação e de qualificação nos alunos. Lamentavelmente tem-se registado um aumento no número de
alunos que não reconhece valor ou importância no ensino, agravando-se casos
de indisciplina e de insucesso. A difícil situação económica que o país atravessa,
apresenta-se como um fator agravante da situação.
Com o intuito de inverter esta tendência, e com o objetivo de promover o sucesso escolar e o combate ao abandono escolar, o agrupamento tem
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Figura 2 ∙ Maqueta da anta para o projeto
Memória dos Espaços, no ano letivo de
2001/2002. Fonte: Agrupamento de Escolas
de Caneças
Figura 3 ∙ Maqueta do aqueduto das águas
livres de Caneças
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desenvolvido vários projetos e atividades dentro, mas especialmente fora do
espaço escolar. Existem inúmeros exemplos de atividades nas quais o departamento de Artes da Secundária se envolveu, mas iremos focar-nos em apenas
um projeto.
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3.2 Memória dos Espaços

O projeto interdisciplinar Memória dos Espaços, no decorrer de várias edições
entre os anos de 1999 e 2007, contou com a participação assídua das turmas do
departamento de Artes que exploraram a riqueza patrimonial de Caneças. Os
trabalhos realizados tiveram sempre alguns pontos em comum e que definem o
âmago do projeto, são eles a apreciação, preservação e valorização do património artístico e cultural. O projeto procura uma forma de preservação da memória local através de registos multimédia, reconhece os testemunhos do passado
como fatores de identidade, compromete a importância do papel da escola na
defesa do património, propõe objetos e espaços que melhorem a qualidade de
vida, procura a estética no quotidiano, a partir da análise e crítica do existente e
posterior criação de propostas seguindo padrões de exigência. É um dos projetos contínuos mais completos que a escola tem vindo a desenvolver e as várias
participações envolveram enumeras disciplinas sendo elas: História da arte,
Oficina de Artes, Teoria do Design, Materiais e Técnicas de Expressão Plástica,
História e Cultura das Artes, Desenho A, Desenho B, Tecnologias de Multimédia, Oficina de Multimédia. Nas áreas de atuação plástica foram explorados os
desenhos de observação, pinturas, fotografias, imagens tratadas a computador,
vídeos, representações rigorosas e maquetas.
No ano letivo de 2001-2002, o projeto esteve focado na Anta das Pedras
Grandes (Figura 2), foi proposta a reabilitação do monumento que se encontrava em estado de abandono e o trabalho dos alunos traduziu-se na realização de
maquetas e projetos de sinalética urbana.
No ano letivo de 2002-2003, incidiu no levantamento fotográfico do aqueduto das águas livres de Caneças, e posterior execução de maquetas e projetos de
sinalética urbana visando a renovação e requalificação deste espaço (Figura 3).
No ano letivo de 2006-2007, focou-se no Núcleo antigo do lugar d’Além, localizado a nordeste do centro de Caneças, este foi o ponto de partida para a realização de pinturas e desenhos (Figura 4). As técnicas utilizadas foram as mais
variadas, tais como lápis de grafite, aguarela, pastel de óleo, técnicas mistas e
pintura a óleo sobre tela. Deste trabalho também fizeram parte fotografias digitais que, tratadas, deram origem a vídeos. E uma vez que o trabalho contava
com a colaboração de duas turmas do Curso Tecnológico de Multimédia, foram
criados blogs para a divulgação do trabalho desses mesmos alunos
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Este projeto teve um carácter essencial para a documentação e inventariação
do património local, para a criação de instrumentos de trabalho para possíveis
intervenções de restauro futuros, para a disseminação do conhecimento destes
locais e do seu valor junto à comunidade. Serviu também para a reflexão por parte dos alunos do binómio tradição versus inovação, tendo como objetivo último
a melhoria da qualidade de vida da população. Os alunos reconheceram o valor
patrimonial a partir da exploração de locais históricos, desenvolveram o seu primeiro trabalho de campo em cooperação e entreajuda, e com apoio Municipal
como forma de melhoria da qualidade dos trabalhos, aumentou o sentido de responsabilidade na sua execução, bem como na disseminação do trabalho efetuado. É digna de louvar a chamada de atenção que estes alunos têm vindo a fazer ao
longo de vários anos em relação à revalorização do património, um alerto para o
esquecimento do resto da comunidade, e espera-se que seja contagiante a crescente estima destes alunos pela preservação das memórias do passado.
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Figura 2 ∙ Pintura de aluna para o projeto
Memória dos Espaços, no ano letivo de
2006/2007. Fonte: Agrupamento de Escolas
de Caneças
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Conclusão

No decorrer do desenvolvimento deste artigo, empenhámo-nos na nossa pesquisa com o intuito em compreender a forma como a escola e os seus atores se relacionam com a comunidade envolvente. E num primeiro momento, com recurso
a bibliografia variada, compor os principais valores que caracterizam as políticas
aplicadas nesta temática, assim como as implicações que as normas resultantes
dessas políticas têm nos papéis e nas ações dos vários atores em questão. E conclui-se então que a escola pública portuguesa, face às medidas tomadas, que é
coagida a relacionar-se com a comunidade onde se insere, e assim identificando-se com o meio e usufruindo dos recursos que este lhe pode oferecer.
Num segundo capítulo abordamos relação escola/ comunidade aplicando
o conceito de capital social. Sendo possível concluir que, de forma geral, certas
dinâmicas organizacionais são benéficas para os alunos. Este conceito é aqui
entendido como a quantidade e a qualidade das relações entre diferentes famílias de uma comunidade e a própria comunidade escolar.
Na terceira parte abordamos a estreita relação da comunidade com o insucesso escolar das crianças. As famílias não reconhecem a importância do ensino o que leva a uma inevitável desvalorização das aprendizagens escolares, à
falta de motivação para alcançar um grau académico mais elevado e, nos piores
casos, ao abandono escolar. As expectativas baixas aliadas à difícil situação económica do país, são fatores agravantes para as tendências do insucesso escolar.
Com o objetivo de inverter esta tendência, a escola, não se focando exclusivamente na acumulação de conhecimentos, pretende que os alunos adquiram
gosto pelas aprendizagens e se relacionem com elas, integrando no seu plano
de trabalho projetos que contribuam para o desenvolvimento das competências
dos alunos assim como estima pelo património comunitário. Tendo em vista
a implementação projetos de ensino caracterizados pela valorização do património, da história, e com recurso ao papel das artes e às novas tecnologias,
pretende que se reforce nos alunos um sentido de pensamento crítico, autonomia, criatividade, colaboração, respeito pelo outro, desenvolvimento de boas
capacidades de comunicação e de relação com as famílias e comunidade. Enfatiza as atividades de índole prática, estimula o trabalho conjunto do coletivo de
professores, o envolvimento dos encarregados de educação na vida escolar, em
colaboração com a autarquia e outras identidades da comunidade, estes fatores
assumem se como contributos essenciais para o sucesso dos valores que a escola pretende transmitir aos seus alunos.
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SEA comprises a set of 6 infographies which relate the brain activity with the sea. These infographics were developed by students of the 3rd
year of Basic Education in response to the USE
THE BRAIN contest organized by the Calouste
Gulbenkian Foundation. The project associated
contents taught in the discipline of Science and
Social Environmental Studies - Block 1 (To the
Discovery of oneself, module:our Body), with the
learning experiences carried out in the Artistic
Expression workshop.
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Introdução

Este artigo reporta um projeto desenvolvido com alunos do 3º ano do EB no atelier de Expressão Plástica no âmbito do concurso USA O CÉREBRO organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Esta iniciativa tinha como objetivos:
i) incentivar o conhecimento sobre o cérebro — compreender o que acontece
dentro do crânio, como funciona o cérebro, como guarda e trata a informação
que recebe e porque precisa de ser bem cuidado e ii) traduzir o conhecimento
adquirido sob a forma de infografia.
O projeto teve como produto final um conjunto de 6 infografias com temas
relacionados com a atividade cerebral e o mar. Estes temas foram relacionados
com o projeto anual multidisciplinar, em curso no primeiro ciclo no presente
ano letivo (2018-19), intitulado O MAR É TUDO, em que se promove o conhecimento sobre o papel do MAR na vida dos homens e do planeta de forma interpretativa e reflexiva.
Enquadrado no Bloco 1 (À Descoberta de Si Mesmo, módulo: o seu Corpo)
da disciplina de Estudo do Meio — e com o auxílio de métodos imagiológicos
funcionais (tractografia e MRI funcional), procurou-se levar este grupo de alunos da faixa etária dos 8-9 anos, a usarem o cérebro por meio de pequenas experiências, de modo a compreenderem: 1) como o cérebro está organizado (áreas
funcionais corticais e tractos que as ligam ao exterior e a outras áreas do sistema nervoso central); 2) a complexidade da informação que acede às diversas
partes do cérebro e como ele está organizado em áreas vitais, funcionam e superiores (cognitivas e voluntárias); e 3) que o cérebro é a estrutura anatómica mais
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Abstract: The project THE BRAIN AND THE

compreende um conjunto de 6 infografias
com temas distintos que relacionam a atividade cerebral com o mar. Foram desenvolvidas por alunos do 3º ano do Ensino Básico em
resposta ao concurso USA O CÉREBRO organizado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
O projeto associou conteúdos ministrados
na disciplina de Estudo do Meio - Bloco 1
(À Descoberta de Si Mesmo, módulo: o seu
Corpo), com as aprendizagens realizadas no
atelier de Expressão Plástica.
Palavras chave: cérebro / atividade cerebral /
infografia / representação visual / expressão
plástica.
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Resumo: O Projeto O CÉREBRO E O MAR
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complexa que o nosso organismo possui, porque não só permite captar e armazenar informação proveniente de todo o exterior, como gera conceitos/ideias.
No atelier de expressão plástica exploraram-se diferentes formas de comunicação dos conhecimentos adquiridos pela integração das expressões
gráfica e escrita.
O projeto O CÉREBRO E O MAR decorreu entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019 e contou com a consultoria de com um profissional da área das
neurociências. No artigo contextualiza-se o projeto, introduzem-se as estratégias adotadas e explicitam-se as fases de trabalho, dando destaque ao trabalho
desenvolvido na Expressão Plástica. Conclui-se que esta experiência ao destacar a dimensão da criatividade, estimulou a sensibilidade artística e as capacidades de invenção permitiu dinamizar a curiosidade e a recetividade dos alunos em relação a um tema de grande complexidade.
FASE 1: Preparação do Projeto

Esta fase inicial decorreu nos meses de Novembro e Dezembro e envolveu os
professores titulares e de expressão plástica e a consultora científica do projeto.
Iniciou-se com a discussão da pertinência do concurso USA O CÉREBRO e a
identificação de possíveis temas a serem trabalhados por crianças da faixa etária dos 8-9 anos.
Pretendia-se que os conteúdos a desenvolver tivessem relacionados com o
tema do projeto anual O MAR É TUDO e respondessem aos objetivos programáticos do módulo: O Seu Corpo (Bloco 1: À Descoberta de Si Mesmo) considerado no 3º ano da disciplina de Estudo do Meio. Neste módulo trabalham-se:
[...]as funções vitais e a identificação dos órgãos e dos fenómenos relacionados com
algumas dessas funções; exploram-se situações agradáveis e desagradáveis e diferentes
possibilidades de reacção (calor, frio, fome, conforto, dor...), bem como estados
psíquicos e respectivas reacções físicas (alegria/riso, tristeza/choro, medo/tensão...).
(ME-DGE, 2018:108)

A par da consolidação das aprendizagens adquiridas no módulo: O Seu Corpo (Bloco 1: À Descoberta de Si Mesmo) e do reforço de competências linguísticas, pretendia-se desenvolver capacidades criativas e de representação e de
comunicação gráfica que estão na base das aprendizagens realizadas no atelier
de Expressão Plástica.
Com base nas orientações curriculares foram avançadas várias hipóteses
de tópicos das neurociências que relacionavam o cérebro e a atividade cerebral
com a vivência do mar, e que poderiam despertar o interesse do grupo etário
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em questão, nomeadamente no que se refere aos sentidos e percepções, motivações e emoções, movimento e equilíbrio.
Foi feita uma recolha de informação genérica relativa ao funcionamento do
cérebro bem como sobre infografias e sobre formas de representação visual de
informação e preparados os primeiros materiais a serem divulgados aos alunos.

Esta fase foi realizada durante o mês de janeiro em contexto de sala de aula.
Iniciou-se com a apresentação do projeto aos alunos pelos respectivos professores titulares como primeira aproximação ao tema. Foi dada uma explicação
detalhada dos objetivos do projeto, da metodologia a ser adotada e das fases de
realização a serem seguidas.
Na sequência desta primeira abordagem foram identificados pelos vários
grupos de alunos 6 questões que relacionavam a atividade cerebral com o mar,
designadamente: 1) como o som do mar chega ao cérebro?; 2) como a visão do
mar chega ao cérebro?; 3) por que no mar sentimos frio ou calor?; 4) por que o
mar pode transmitir medo e calma?; 5) por que somos capazes de nadar?; 6) por
que podemos enjoar no mar?
Feita a constituição de grupos de trabalho (2 grupos por sala de aula) seguiu-se o momento de discussão coletiva da justificação do tema da infografia, de
identificação dos objetivos gerais e específicos e decisão sobre o público-alvo
das infografia. Ficou então decidido que as infografias seriam destinadas a explicar o Cérebro e o seu funcionamento aos alunos (colegas) do primeiro ciclo,
dando ênfase a um modelo de aprendizagem baseado no conceito de “aprender
ensinando” (do inglês learning by teaching).
FASE 3: CONSTRUÇÃO DOS CONTEÚDOS
/ GUIÃO DA INFOGRAFIA (JAN)

Esta fase decorreu na segunda metade do mês de Janeiro e foi de novo realizada
em contexto de sala de aula com o acompanhamento das professoras titulares
e da consultora científica.
Iniciou-se com um WORKSHOP (Figura 1), no qual com base nas questões
identificadas pelos alunos na fase anterior, a Consultora Científica explicou
como o cérebro reage ao mar — o que acontece dentro do crânio, como funciona
o cérebro, como guarda e trata informação e como precisa de ser bem cuidado
— e esclareceu questões levantadas pelos alunos.
Com o auxílio de métodos imagiológicos funcionais (tractografia e MRI
funcional), procurou-se que os alunos usassem o cérebro por meio de pequenas

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

FASE 2: Apresentação e Discussão do Tema com os Alunos
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experiências, dando-lhes assim a oportunidade perceber como o cérebro está
organizado.
Pretendeu-se desta forma que os alunos compreendessem a complexidade da
informação que acede às diversas partes do cérebro, como ele está organizado
em áreas vitais funcionam e as superiores (cognitivas e voluntárias). Procurou-se
também que entendessem que o cérebro é a estrutura anatómica mais complexa que o nosso organismo possui, porque não só nos permite captar e armazenar
informação proveniente de todo o exterior, como gerar ideias e conceitos. Esses
conceitos podem ser exponencialmente complexos em relação aos estímulos que
levaram o cérebro a criá-los (porque as redes/tratos do cérebro permitem ativar
zonas secundárias, para alem das estimuladas pelos órgãos dos sentidos.
Após o workshop e de novo em contexto de sala de aula passou-se à construção
coletiva dos guiões de base às infografias com o apoio da consultora científica (Figura 2). Os alunos perceberem que “o cérebro é imparável e sem limites, como o
Universo em expansão”. Ao ligar vias e áreas funcionais específicas, cada aluno/a
conseguiu, ao seu ritmo e em função da sua curiosidade, compreender como o
cérebro, apesar de não pesar mais do que 1,5Kg e ocupar pouco espaço, tem muita
superfície (porque está enrugado), como as diferentes áreas estão ligadas entre si;
como (através de que órgãos e de que tratos/vias nervosas) a informação entra e
sai do cérebro; como diferentes partes do Cérebro geram ou armazenam funções
que nós podemos comandar/perceber que existem ou não.
Finalmente, cada grupo trabalhou o seu tema, tendo como objetivo a construção de uma “narrativa” a ser posteriormente apresentada de forma gráfica.
Discutiu-se o conceito de infografia enquanto “texto visual” informativo que associa à palavra escrita, outros elementos não verbais, como imagens e diagramas
Foi referida a sua história e os seus diferentes tipos de utilização tendo sido dada
particular ênfase à utilização de informação gráfica como instrumento didático e
ao modo como a informação pode ser sintetizada para se tornar mais inteligível.
Com efeito, no âmbito da teoria cognitiva da aprendizagem multimédia,
Mayer (2003) mostrou que os alunos aprendem melhor quando se combinam
palavras e imagens do que só palavras: a informação processa-se através de
dois canais — o verbal e o visual — separados que têm capacidade limitada de
processamento de informação sendo que a aprendizagem requer um processamento cognitivo essencial em ambos os canais. Quando a explicação de conteúdos é conduzida através de palavras e imagens, os alunos poderão aprender
com maior sucesso. Se a explicação for focalizada no sistema de verbalização,
utilizando apenas palavras, os alunos terão maior dificuldade em recordar o
que ouviram pouco tempo após a informação ter sido transmitida.
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Figura 1 ∙ Workshop com a Consultora
Científica. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Imagens apresentadas durante o
Workshop com a Consultora Científica;
Fonte: própria
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Fase 4: Realização das imagens e Composição das Infografias

Esta fase foi desenvolvida durante o mês de Fevereiro no atelier de expressão plástica com base nos guiões realizados na fase anterior. Os alunos começaram por observar ilustrações científicas e imagens do cérebro e da atividade cerebral exibindo
as partes do cérebro que estão mais ativas em função de tarefas distintas (Figura 3).
Foi dado destaque às ilustrações científicas do cérebro realizadas no final
do sec. XIX pelo médico patologista Santiago Ramón y Cajal, considerado o pai
da “neurociência moderna” e Prémio Nobel da Medicina em 1906 (“The Beautiful Brain”, Abrams Books, New Yorkt, 2017) (Figura 4). Em paralelo falou-se
sobre as técnicas de ilustração científica e discutiram-se os seus princípios e
técnicas: um trabalho minucioso, que reúne uma dimensão artística e científica e que tem como ponto de partida a observação, exigindo do ilustrador uma
grande atenção ao que está a representar. Foi ainda chamada a atenção para a
utilização das tecnologias digitais na divulgação da ciência, que permitem uma
grande diversidade de resultados finais
Paralelamente foram mostradas diferentes tipos de infografias, como aquelas desenvolvidas com fins informativos e jornalísticos, de divulgação científica
e de visualização de dados (Lima, 2013, 2017). Procurou-se dar aos alunos referenciais teóricos sobre infografias (Horn, 1998; Twyman, 1979) e dar-lhes a
entender os elementos que compõem uma infografia, analisando vários exemplos em termos de forma (sintática) e de conteúdo (semântica). Chamou-se
a atenção dos alunos para as variáveis desenvolvidas por Twyman (1985) no
contexto de produção de imagens, designadamente: i) Propósito: Qual o objetivo da infografia? O que se deseja transmitir e qual o conteúdo informacional?
Quais informações são necessárias para realizar o objetivo? Ii) Meio de produção: Como será desenvolvido? Ilustração? Fotografia? Com que softwares?, iii)
Público-alvo: Para quem é destinado o infográfico? e iv) Circunstâncias de uso:
Como a infografia será visualizada?.
Baseado nos trabalhos desenvolvidos por Lima (2013, 2017) confrontou-se
os alunos com o processo de organizar as informações no espaço disponível,
nomeadamente: i) o Texto (título, subtítulo e legendas); ii) a Imagem (representação real ou imaginada); iii) a Forma (integração de texto e imagem destacando o Ponto, a linha, faz formas abstratas, o espaço entre formas).
Este momento foi também aproveitado para trocar experiências, destacar
vivências pessoais, sensações e emoções face ao mar.
Tratando-se de um trabalho coletivo, passou-se à discussão do guião realizado e à identificação dos momentos da narrativa anteriormente construída e
que deveriam ser destacados.

779
Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

Figura 3 ∙ Observação de imagens do cérebro
e da atividade cerebral no atelier de Expressão
Plástica. Fonte própria
Figura 4 ∙ Ilustrações do livro “The Beautiful
Brain: The drawings of Santiago Ramón
y Cajal”, Abrams Books, New York, 2017
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Figura 5 ∙ Elaboração das ilustrações
no Atelier de Expressão Plástica. Fonte: própria

Aqui foi feita uma primeira proposta de organização da composição da infografia em que se explorou a relação entre as “partes e o todo”. Acordada a
composição das partes foram distribuídas tarefas pelos elementos do grupo e
produzidas as ilustrações em grupos de 2 a 5 alunos com recurso a marcadores,
de ponta fina e grossa. A opção por estes matérias decorreu não só da minúcia
exigida pelas ilustrações como da faixa etária dos alunos envolvidos (8-9 anos).
Pretendia-se que os alunos tivessem a possibilidade de desenhar e pintar com
espontaneidade e ao mesmo tempo dar atenção ao detalhe (Figura 5).
Após terminadas as ilustrações seguiu-se a sua digitalização, organização e
montagem das partes desenhadas. Esta fase decorreu no laboratório de informática e foi realizada pelas professoras de Expressão Plástica sob a observação
dos alunos. Posteriormente foram inseridas as legendas, extraídas do guião, de
novo contando com o apoio da consultora científica.
Esta fase terminou com o teste da infografia. Cada grupo fez a apresentação
da sua infografia aos colegas (Figura 6). Levantaram-se questões relativas à composição visual e à sua compreensão e discutiram-se as formas de correção dos
problemas detectados.
Conclusão

Transmitir e dar a compreender a alunos da faixa etária dos 8-9 anos noções
acerca das potencialidades e capacidades do cérebro humano bem como passar os conteúdos à fase de representação foi um grande desafio. Ao destacar a
dimensão da criatividade, foi possível estimular a sensibilidade artística e as
capacidades de invenção dos alunos e dinamizar a sua curiosidade e receptividade em relação a um tema de grande complexidade.

Figura 6 ∙ Exemplo de infografia realizada.
Fonte: própria
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Com base na avaliação realizada no final do projeto por docentes e alunos
concluiu-se que estes desenvolveram uma experiência de aprendizagem significativa e contextualizada. Neste sentido as infografias realizadas traduzem a
representação gráfica da forma como os alunos compreenderam de que forma
informações sensoriais, motoras e amnéstica são processadas por sistemas organizados do cérebro, que interagem com outros sistemas.
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Resumo: Reflexão transdisciplinar entre pro-

Abstract: Transdisciplinary reflection between

cessos de aprendizagem na produção artística
e práticacriativa próxima ao meio ambiente
dos alunos, numa turma do 12.º ano. Tendo
como resultado objetos de caráter escultórico,
reinterpretação individual, que culminou em
objeto coletivo incorporado de significados no
contexto da criação, materiais e realidades.
Palavras chave: Práticas criativas e seus significados / Processos de aprendizagem para
produção artística / Processos criativos.

learning processes in artistic production and
creative practice close to the students&#39;
environment in a class of the 12th grade. Having as a result objects of a sculptural character,
individual reinterpretation, culminating in an
incorporated collective object of meanings in the
context of creation, materials and realities.
Keywords: Creative practices and their meaning / Learning processes for artistic production
/ Creative processes.
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Introdução

A inclusão de interesses significativos dos alunos, numa atmosfera de aprendizagem transdisciplinar, na conexão entre comunidade escolar e parceria externa, conjuga possibilidades formativas mais próximas e flexíveis, que fazem
sentido para os alunos, preparando-os para os diversos desafios, pessoais e profissionais (Oliveira, 2017).
As práticas criativas, nesta reflexão, incidem sobre os processos de aprendizagem associados à disciplina de Projeto e Tecnologias de Cenografia e de
Figurino, na especialização de Realização Plástica do Espetáculo (R.P.E.) da
Escola Artística António Arroio. As atividades curriculares, desenvolvidas em
sistema de rotatividade, distribuídas pelas três componentes da disciplina, permitem apresentar este texto, que incide sobre as práticas operacionais na Tecnologia de Cenografia. Este apresenta-se dividido em duas partes: a primeira
refere-se aos processos de aprendizagem na produção artística, numa parceria
entre escola e entidade externa que, no âmbito educacional, agiliza e fomenta
debates temáticos que se incluem no quotidiano dos alunos; explorando os contextos onde ocorrem os processos de aprendizagem e seus processos criativos.
A segunda parte é dedicada às práticas criativas e seus significados, incorporados na elaboração de objetos de caráter escultórico, explorando que outros significados se compreendem e se encontram presentes nos processos de ensino e
aprendizagem da prática criativa.
Como resultado final apela-se à criatividade individual e coletiva, como reflexão sobre a cultura e as emoções, num contexto de criação, material e real;
onde importa compreender, seja em conteúdo seja na forma, como o conhecimento é utilizado e acionado (Sullivan, 2007).
O trabalho realizado traduziu-se no enriquecimento integral dos alunos, onde
as reinterpretações sobre a temática desenvolvida tornaram-se no ponto central
do processo de aprendizagem, onde a prática criativa correspondeu ao processo
da própria construção de pesquisa da criatividade. O ato de criar resultou, não
só da associação de fatores de criatividade interna e subjetiva, com alteridade e
participação colaborativa na realização de trabalho artístico; mas também, na valorização do contexto histórico, cultural e económico do produto artístico.
1. Parcerias em processos de aprendizagem na prática criativa

No programa curricular, Plano Anual de Atividades (P.A.A.), para aquisição de
competências específicas da especialização de R.P.E., as atividades envolveram nove alunas do 12.º ano. Durante o primeiro período letivo de 2017/18 foi
possível articular as aprendizagens em parceria com a Associação União das
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Mulheres Alternativa e Resposta (U.M.A.R.), onde foi lançado o desafio para
realizar objetos de produção artística com o objetivo de assinalar os 50 anos de
existência da Associação Planeamento Familiar (A.P.F.). A abordagem temática, associada a direitos humanos, respeito na diferença e na liberdade de escolha, orientada pela equipa pedagógica, composta por três docentes, foi integrada no processo criativo, tornando significativo as aprendizagens e assuntos
inseridos na vida dos alunos (Atkinson, 2006).
A parceria culminou no dia 6 de dezembro, com a apresentação dos trabalhos
e na doação da peça artística coletiva. O projeto permitiu realizar uma reflexão
crítica sobre temas da vida real, numa dialética em constante mudança entre
os seus intervenientes, reforçando a “ideia de parcerias criativas na educação
[serem] (...) cada vez mais uma forma inspiradora e eficaz de desenvolver uma
cultura de aprendizagem compartilhada,” referido por Upitis (Apud Burnard,
2007:1177). A figura seguinte ilustra o modelo utilizado em que as práticas da
educação artística, que interagem e assentam em aprendizagens com o objetivo de desenvolver processos criativos, associam temas que os alunos vivenciam
e questionam no dia-a-dia, mediados pela intervenção individual (Figura 1).
Estas conexões procuram incentivar reflexão e discussão de temas que investigam, refletem e compreendem assuntos da vida dos alunos que, por sua
vez, elaboram objetos de produção artística, inseridos numa atmosfera de partilha de informações e de vivência humana que influenciam toda a prática criativa. Ainda, integrada nesta proposta, os alunos exploraram diversas matérias
e materiais tornando-os mais hábeis em futuras utilizações e aplicabilidades. A
experimentação prática aliada à intenção de produzir um objeto concreto amplia a compreensão de caraterísticas inerentes à sua construção. Seja a nível de
materiais, como pelo conhecimento de meios e técnicas na criação de formas
distintas, texturas, expressividades plásticas, etc. (Ostrower, 1984).
Neste sentido, foi solicitado à turma a modelação de volumes em espuma
correspondente aos nove meses de gestação. A sua realização, alusiva a cada
um dos meses de gravidez, permitiu adquirir competências no âmbito do utilizar, modelar, planificar, delinear, cortar e aplicar incisões específicas para obtenção da forma desejada, na exploração da grandeza do corpo (Figura 2).
De salientar, a abordagem temática gerou reflexão e debates coletivos sobre
situações e circunstâncias que envolvem o estado de gravidez da mulher; estado de direito; escolha/não escolha; multicultural; monoparental; limitação; etc.
Nestas linhas temáticas, também foi solicitado à turma, a construção de peças
de caráter escultórico, com o objetivo de criar objetos para celebrar os 50 anos de
existência da A.P.F..
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Figura 1 ∙ Estrutura de práticas
da educação artística.
Figura 2 ∙ Aluna elabora o volume de uma
gravidez de 8 meses. Fonte própria.
Figura 3 ∙ Aluna a desenvolver o seu trabalho.
Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Trabalho de aluna.
Material: técnicas mistas. Dimensões (mm):
300x210x110. Fonte: própria
Figura 5 ∙ Trabalho de aluna. Material:
poliuretano. Dimensões (mm): 300x210x110.
Fonte: própria
Figura 6 ∙ Peça coletiva. Fonte: própria.
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Neste contexto, indicaram-se alguns elementos que influíram na sua concretização, nomeadamente a utilização de certos materiais, esponja, madeira e
outros, desde que existentes em oficina, por exemplo, rede metálica, arame, poliuretano, etc., mediante cada peça e sua expressividade plástica. Este projeto
permitiu: consolidar conhecimentos e técnicas adquiridas em anos anteriores;
habilitar os alunos de novas capacidades técnico-artísticas, aliando a sua imaginação e originalidade aos processos construtivos, no domínio da especialização, agilizando aptidões criativas; desenvolver faculdades que promovessem
elasticidade na apresentação de soluções variadas, dotando os estudantes de
raciocínio fluido e polivalente.
Também foi definido um determinado volume por peça, condicionando a
construção individual e, posterior, montagem coletiva; na logística de transporte, considerando que os objetos seriam oferecidos e expostos num local específico, externo à escola. Assim, foi distribuído um aro em madeira a cada aluna,
explorado plasticamente, com a possibilidade de apresentar formas tridimensionais no seu interior. Os aspetos acima indicados acabaram por condicionar
o processo criativo, ideia sublinhada por Sullivan quando afirma que, todos os
elementos que influem no processo criativo são essenciais na aprendizagem,
onde cada um tem um papel na construção de significado, “transcognição”
(Sullivan, 2007:1187). O autor também defende que a pesquisa criativa envolve um trabalho orientado individualmente, inerente ao seu contexto social e
cultural, tal como as formas de questionar, de investigar, gerando novos conhecimentos. Desta forma, a manifestação criativa influi na experiência adquirida
no decorrer dos trabalhos, que ajudam a compreender e refletir sobre questões
artísticas, educacionais e sociais. A manifestação criativa é exponenciada pela
imaginação individual, ação social e pelos significados atribuídos a cada objeto
(Figura 3). De referir o empenho das alunas, a participação ativa, motivada e
colaborativa nas várias atividades, inerente à valorização da inteletualidade e
de diferentes aprendizagens, que promovem a auto-regulação das tarefas, além
de desenvolver a autonomia de cada um.
2. Práticas criativas e seus significados incorporados
em objetos de caráter escultórico

Os alunos determinam novas perceções e entendimentos sobre diversas maneiras de fazer, estabelecem distinções e reconhecem processos singulares de
trabalhar, de criar, decisões geradoras de maior autoconhecimento, emocional,
vivencial, sentimental e reflexivo sobre temas que discutem e questionam.
O tema abordado levou este grupo de adolescentes a refletir criticamente
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sobre o planeamento familiar, através da criação de objetos de caráter escultórico, na representatividade da maternidade — os seios que alimentam o feto
(Figura 4). Observando esta peça, confirmamos uma ligação intrínseca estabelecida onde a disposição das formas internas, traça uma linha triangular omissa. Um triângulo imaginário equilátero simbolizando a harmonia, a proporção
e a qualidade de ser mãe.
Os processos de criação constituem-se em atos exponenciados pela sua
imaginação, inicialmente no desenvolvimento de trabalho individual, culminando numa criação de entendimento coletivo. A intenção de alcançar algo que
seja significativo para o aluno gera um compromisso de produção para algum
aspeto que vai além de si, especialmente para outros, para a sociedade (Damon,
Menon e Bronk, 2003).
Na manifestação criativa, a artista plástica Ostrower argumenta que criar é
formar; é dar forma a algo, apresentando um conjunto de possibilidades, que
surge do ser humano, um ser consciente-sensível-cultural que consegue transpôr certas possibilidades para o real (1984:5). A prática criativa deve, por isso,
ser entendida como uma atividade consciente em que o significado pode ser incorporado em objetos, eventos e esperiências que podem existir seja no espaço
real, seja no espaço virtual.
Nesta reflexão, uma atividade “prática e mental” que envolve processos
concetuais, processos criativos e incorporação física, por vezes similares a uma
figura de vulto, esculpida e/ou modelada, representando uma personagem,
uma divindade, estabelece uma conexão com a arte de esculpir, a estatuária.
Cada aro em madeira, trabalhado com pintura cenográfica, continha uma forma criada pelas alunas, representativa da dimensão associada ao tema reflexivo sobre Planeamento Familiar (Figura 5).
As peças de criação individual, como parte de um todo foram elaboradas por
diferentes materiais e conjugadas pelas alunas, que resultaram numa peça coletiva. Esta exploração de várias manifestações artísticas traduziu-se em novas
configurações plásticas, incorporadas de significados (Figura 6).
O resultado, proveniente da experimentação e aplicação de diversos meios
técnico-artísticos originaram novas reinterpretações de produção artística, de
caráter tridimensional, articulando saberes teóricos e práticos, que utilizados
em livre expressão de ideias estimulam a criatividade, autonomia e conhecimento. Importa compreender como o conhecimento se apresenta e é conhecido, numa dialética que pode começar com o ser que cria, mas se move para
abraçar outros “transcognição.” A capacidade individual de observar, a perceção, a reinterpretação, bem como a produção dos processos criativos são
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apreendidos e desenvolvidos pelos alunos nas suas ações combinatórias. Tal
como afirma Sullivan, é importante
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a experiência como é vivida, sentida, reconstruída, reinterpretada e compreendida.
Consequentemente, os significados são feitos ao invés de serem encontrados, pois o
conhecimento humano é transacionado, mediado e construído em contextos sociais
(Sullivan, 2007:1188).

Por isso, as relações entre lugar, raça, género com as necessidades individuais e as caraterísticas das comunidades de práticas criativas, no âmbito escolar, são agentes transformadores na dinâmica e na conexão entre as diferentes
formas de questionar as informações acedidas. Nesta visão, a prática criativa
transforma-se na prática de pesquisa sobre a criatividade, onde a mediação e
o diálogo existente entre todos os envolvidos, inerentes aos contextos sociais e
culturais que moldam os próprios valores, permitem o aparecimento de novos
conhecimentos na transformação da compreensão humana.
Conclusão

Nestas ações educativas procurou-se refletir sobre os processos de aprendizagem na produção artística e prática criativa, através de uma parceria, incluindo
temas do quotidiano dos alunos. A temática abordada em aula resultou em atividades que suscitaram questionamento individual e subjetivo sobre o mesmo,
relacionando perceções e reinterpretações estabelecidas individualmente; que
permitiram compreender os meios e técnicas capazes de transmitir diferentes
expressões plásticas, inerentes à elaboração do produto artístico.
Os processos de aprendizagem envolveram a valorização da personalidade
individual, formas distintas de observar e questionar. Foram distintas as aprendizagens, que permitiram reforçar as soluções, onde a expressão criativa foi potenciada e os seus significados, de início particular ganharam uma dimensão
coletiva. Também foram potenciadas capacidades práticas de conceber, atribuir e construir uma forma; que possibilitaram a transformação de uma ideia
abstrata numa realização concreta. Quanto à exploração e a experimentação de
matérias e materiais, durante as aprendizagens e seus processos criativos, são
fundamentais para determinar que tipo de comunicação se deseja, nomeadamente aliadas à ideia de criação de uma forma com determinado significado e
também na compreensão de situações inerentes à sua construção.
Relativamente aos processos de construção, concluiu-se que estes têm que
incluir significados ao nível da criação, dos materiais e das realidades que se
pretende dar significado.
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A produção artística deve produzir uma reflexão sobre os significados culturais e emocionais; na representação da individualidade subjetiva, na capacidade de gerar ideias, estabelecer relações de maneira distinta; e demonstrar
como a produção dos processos criativos são apreendidos e desenvolvidos nas
suas ações combinatórias, comunicando através de manifestações artísticas e
valores culturais, inerentes a contextos sociais.
Confirma-se que as práticas criativas, desenvolvidas em parceria, que incluem interesses da vida dos alunos, podem potenciar estímulos na reflexão
crítica com intervenção própria nas comunidades de práticas e, dessa forma,
contribuir para direcionar os processos de aprendizagem a uma maior proximidade ao meio ambiente dos alunos; além de promover maior envolvimento,
motivação e cooperação nas práticas artísticas. Estas práticas, a par da promoção de aptidões criativas, reforçam a importância da interação e da comunicação na sua relação com o mundo, bem como a forma como se interrelacionam
uns com os outros (Branco, 2018), contribuindo para a compreensão e reflexão
sobre as questões artísticas, educacionais, sociais e culturais que os envolvem.
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Resumo: O artigo diz respeito a um estudo de

Abstract: This article refers to an exploratory

carácter exploratório, que procura responder
à questão de como é que o ensino das artes
pode preparar os jovens de hoje para o desenvolvimento de competências para o futuro.
A abordagem desenvolvida e a forma como
foi levada à prática, permitiram desenvolver
nos alunos dimensões como criatividade, interdisciplinaridade, autonomia e trabalho de
grupo associadas ao ambiente escolar e à motivação dos docentes.
Palavras chave: Criatividade / interdisciplinaridade / autonomia / trabalho de grupo /
ambiente escolar.

study, which aims to answer to how the teaching of Art can prepare today´s young students to
develop competencies in the future. The approach
developed and presented helped students develop
skills in creativity, interdisciplinarity, autonomy,
and teamwork associated with both school environment and staff motivation.
Keywords: creativity / interdisciplinarity / autonomy / teamwork / school environment.

1. Fatores do ensino das artes que contribuem
para o desenvolvimento de competências transversais
nos alunos para o futuro

Estima-se que em 2030 cerca de 800 milhões de postos de trabalho tenham
sido extintos devido à evolução das novas tecnologias (Ma, 2018). É interessante refletir sobre esta afirmação, na medida em que, como professores, estamos
a formar crianças e jovens para uma sociedade criada por seres humanos, mas
que parece precisar cada vez menos de nós. O autor afirma ainda que é fundamental mudar o tipo de educação que se pratica nas escolas, pois o que se está a
ensinar atualmente é praticamente o mesmo que se ensinava há duzentos anos
atrás. Nesta linha de pensamento Eisner cita Chellgren (1996) para justificar a
necessidade das artes no novo mundo do trabalho:
Students must be grounded in the basics. Basic reading. Basic math. Basic composition,
aren´t those the only skills students really need? Everything else is icing on the cake,
right? Wrong. Today´s students need arts education now more than ever. Yes, they
need the basics. But today there are two sets of basics. The first –reading, writing, and
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Os professores são diariamente desafiados a tornar as suas aulas mais dinâmicas e ativas sendo, por isso, fundamental que desenvolvam nos alunos a autonomia, curiosidade e criatividade, bem como, ensiná-los a ter um olhar mais
crítico em sala de aula e em relação ao mundo.
É importante desenvolver nos alunos capacidades únicas dos seres humanos como valores, pensamento autónomo, trabalho de equipa. Não faz sentido
ensinar aos alunos aquilo que as máquinas são capazes de fazer melhor, “Ensinar a competir com máquinas é uma batalha perdida” (Ma, 2018).
Através das artes, o aluno aprende a interpretar o mundo em que vive, a
conhecer-se, a exprimir-se e a conhecer o próximo, “The arts are another way
of knowing the world — as important as the other disciplines to our society health.”
(Hetland et al., 2007:10).
O presente estudo realizou-se no âmbito do Mestrado em Ensino de Artes
Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Foi utilizada uma
metodologia de investigação-ação, recorrendo-se a estratégias participativas,
reflexivas e ativas aplicadas a uma turma do 7º ano do 3º Ciclo, na disciplina de
Educação Visual. Os objetivos deste trabalho passam por expor a importância
que as artes visuais podem assumir na escola contemporânea e como é que ensino das artes pode desenvolver competências nos jovens de hoje, para melhor
os preparar para o futuro.
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math — is simply the prerequisite for a second, more complex, equally vital collection
of higher-level skills required to function well in today´s world. These basics include
the ability to allocate resources; to work successfully with others; to find, analyze
and communicate information; to operate increasingly complex systems of seemingly
unrelated parts; and finally, to use technology. The arts provide an unparalleled
opportunity to teach these higher-level basics that are increasingly critical, not only to
tomorrow’s work force, but also today´s. (Eisner, 2002:34)

As competências necessárias para o século XXI serão necessariamente diferentes das do século XX. Assim, a determinação das competências a desenvolver nos jovens teve por base algumas aulas de observação bem como aulas
lecionadas e uma revisão extensa da literatura relativa ao ensino das artes, tendo-se considerado que a criatividade se assume como um elemento estruturante, a par com a interdisciplinaridade, autonomia, trabalho de grupo e o próprio
ambiente escolar e motivação dos professores.
Delors et al (2010:31) afirmam que a educação, ao longo da vida, se deve basear nos pilares aprender a conhecer (adquirir instrumentos da compreensão),
aprender a fazer (para poder agir sobre o meio envolvente), aprender a conviver
(cooperação com os outros) e aprender a ser (conceito que integra todos).
1.1. A criatividade

O mundo necessita de professores e escolas que inovem o processo de ensino
aprendizagem, com estratégias pedagógicas que proporcionem crescimento intelectual e capacidades para formar cidadãos criativos e atuantes na sociedade.
A inovação em sala de aula pressupõe novas soluções contra a aprendizagem
passiva, pois através de metodologias inovadoras, os alunos aprendem a participar e os professores efetivam o processo de ensino aprendizagem integrando
atividades pedagógicas, que motivam os alunos a procurarem conhecimento.
Algumas atitudes do professor que possibilitam o desenvolvimento da criatividade são: ouvir ideias diferentes das suas, encorajar os alunos a realizarem
os seus próprios projetos, estimular a colocação de questões, dando aos alunos
tempo para pensar e testar hipóteses, estimular a curiosidade, criar um ambiente sem pressões, amigo, seguro, usar a crítica com cautela e procurar descobrir
o potencial de cada aluno (Wechsler, 2001).
1.2. Interdisciplinaridade nas artes visuais

Tende-se cada vez mais a valorizar a agilidade e fluidez de pensamentos e atitudes, bem como a sua articulação sendo por isso necessário dotar os jovens
de atributos chave para que consigam marcar a diferença. Só assim, será possível ter adultos criativos, disponíveis e dinâmicos e ao mesmo tempo firmes
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nos seus posicionamentos e pensamentos. O ensino das artes assume um papel
fundamental no desenvolvimento destas competências nos alunos pois, a arte
auxilia a integração do homem com o seu universo, “Wisely used, the arts can
play a pivotal rule in establishing links with other domains of knowledge.” (Efland,
2002:164).

Não é fácil trabalhar e desenvolver a autonomia nos alunos, pois geralmente
a postura adotada é a de esperar pelo que o professor tem para ensinar, sendo difícil encontrar nos alunos espírito de iniciativa. Conceder autonomia aos
alunos permite que o professor transmita conhecimentos, para que os alunos
se apropriem deles e elaborem o seu próprio conhecimento. Com isto, o papel
do professor não deve ser menosprezado dada a importância de acompanhar
de perto o desenvolvimento do aluno, fornecendo os instrumentos necessários
para que desenvolva o seu trabalho (Freire, 2012).
1.4. Trabalho de grupo

Trabalhar em grupo, embora difícil, é uma realidade cada vez mais presente
e necessária. Ao trabalhar em grupo nas aulas de artes visuais, os alunos desenvolvem competências como: oportunidade de se conhecerem melhor, descobrirem melhores caminhos para o percurso do seu trabalho, tomar decisões
em grupo sobre técnicas, cores, artistas, organização do trabalho, troca de conhecimentos e saberes. O trabalho cooperativo também permite aos alunos
explorar afinidades, diálogo e resolução de problemas com diferentes colegas
e compreender que a participação de cada elemento do grupo é muito importante para o bom desenvolvimento do trabalho.
1.5. O ambiente escolar e motivação dos professores

É no espaço escolar que os alunos passam grande parte do dia, pois o dia a dia
agitado dos pais nem sempre lhes permite uma assistência aos filhos como a
que desejariam. Aos professores das artes compete criar o ambiente que contribua para todo o processo criativo do aluno, sendo que o ambiente criado pode
variar “the teacher is someone who designs situations that build upon what students
value or know” (Eisner, 2002:47).
O professor não tem só a função de lecionar e avaliar. Desempenha um papel ativo e de grande responsabilidade na detecção e resolução de problemas
sociais, sendo para isso fundamental que trabalhe com os seus alunos, e esteja
motivado para o fazer.
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1.3. Autonomia dos alunos

Olhar, Perceber, Criar, Intervir: VIII Congresso Internacional Matéria-Prima, ISBN 978-989-8944-20-7

796

2. Problemática e metodologia da investigação

A questão de partida foi: como pode o ensino das artes preparar os jovens de
hoje para o desenvolvimento de competências para o futuro, tendo-se chegado
às seguintes dimensões e sub questões: como pode a criatividade ser estimulada, nas aulas de artes visuais, com o intuito dos alunos conseguirem desenvolver competências para o futuro?; qual a importância para os alunos, de haver
‘diálogo’ entre disciplinas?; como ter em sala de aula alunos capazes de decidir
e não ter medo de errar e experimentar as suas ideias?; como é que o trabalho de
grupo pode constituir um fator para desenvolver competências nas artes e para
o futuro?; como consciencializar os alunos para a importância de se preocuparem com os outros?; como trabalhar na comunidade escolar para a promoção de
uma cidadania ativa através das artes?
Os objetivos gerais da investigação foram: determinar, a partir duma revisão
de literatura as competências a desenvolver no ensino das artes, consideradas
essenciais para o futuro dos jovens; testar na prática o desenvolvimento destas
competências; encontrar estratégias específicas que permitam o seu desenvolvimento nas aulas de Educação Visual e perceber como integram os alunos estas competências e as consciencializam.
Tendo em conta a problemática e os objetivos, recorreu-se à investigação-ação, como metodologia que permite a coexistência de um professor investigador e educador, pois “permite a ligação da teoria à prática, corrigindo o desfasamento existente entre saber sobre ensino a um nível teórico e saber como o
ensino se processa no contexto real” (Vasconcelos 2018).
3. Prática pedagógica

Foram estruturadas duas unidades didáticas de forma a trabalhar as dimensões
por fases, na primeira unidade, ‘Imagem Interpretada’, abrangeu conceitos de
ponto, linha, contorno em desenho e texturas, e as dimensões trabalhadas foram a criatividade, sensibilidade, sentido crítico, autonomia, valores e importância do meio. A segunda unidade, ‘Dar Cor a um Poema’, teve por base conceitos adquiridos, associados à dinâmica e movimento, obra de Ana Hatherly,
cor, espaço e campo visual e planificação de sólidos e as dimensões trabalhadas
foram criatividade, sensibilidade, sentido crítico, autonomia, valores e a importância do meio, trabalho de grupo e interdisciplinaridade com Português e
Tecnologias de Informação e Comunicação.
Os trabalhos, foram organizados numa perspetiva de retroação, de modo
que cada passo das atividades pudesse ser reforçado pelos conhecimentos, problemas ou questões que cada aluno foi pondo à medida que avançava, em tudo

3.1. Unidade Didática — ‘Imagem Interpretada’

A construção de um trabalho artístico é um processo complexo, difícil e demorado que deve ser dado a conhecer aos alunos, com o intuito de não ser encarado como algo banal (Figura 3).
Nesta unidade foram lançadas duas propostas de trabalho, de forma a ajudar os alunos a compreender que o processo criativo é composto por vários
passos conducentes a um resultado final. O contacto com o mundo das artes
foi sendo introduzido, de forma a estabelecer relações individualizadas com o
trabalho de cada aluno, bem como com obras e artistas considerados relevantes
deixando, porém, a cada um a liberdade e o espaço de poder acolher as aprendizagens decorrentes de cada encontro estético proporcionado (Figura 4).
Procurou-se desenvolver um acompanhamento individual (Figura 5), o que
contribuiu para que cada aluno interiorizasse o seu trabalho como especial, diferente do dos colegas, sentindo-se com um papel importante no ambiente da
turma e perante o próprio professor.
Finalizada a unidade fez-se a autoavaliação e a avaliação dos trabalhos (Figura 6), onde se deu espaço aos alunos para falarem das suas obras. Este foi um
esforço que se revelou compensador pois, desenvolveu-se o espírito crítico de
cada aluno, que ao falar da sua obra aprende a exprimir-se por palavras, e ao
ouvir os colegas aprende a respeitá-los e a conhecê-los.
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consequentes com a lógica inerente a um projeto de investigação-ação, em que
os próprios pressupostos de apreciação dos resultados e condução da investigação são informados pelo processo à medida que este se vai desenrolando. A
análise dos trabalhos nunca foram momentos fechados, procurou-se refletir
com os alunos aspetos mais relevantes dos diferentes trabalhos, para que o conhecimento ‘circulasse’ entre todos (Figura 1). Isto permitiu que, à medida que
cada aluno refletia criticamente sobre o seu trabalho e o dos colegas, aderia a
determinadas escolhas e as aprofundava, enquanto rejeitava outras
Procurou-se estimular a criatividade dos alunos, encorajando a sua autonomia e motivando-os para o pensamento flexível. Sempre que os alunos levantaram questões ou fizeram sugestões, procurou-se respeitá-las e tê-las em consideração (Figura 2). Os alunos foram motivados para trabalhar com diversos
materiais e em diferentes condições, incentivando-os a experimentar e testar
ideias, com o intuito de aprenderem a lidar com a frustração, o fracasso e as
dificuldades que qualquer trabalho artístico possa apresentar.
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Figura 1 ∙ Momento de reflexão sobre
os trabalhos desenvolvidos. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Momento de partilha de
conhecimentos. Fonte: própria
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Figura 3 ∙ Aluno a desenvolver trabalho.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Exemplo de um trabalho
desenvolvido por um aluno. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Alunos a trabalhar e a esclarecerem
dúvidas que iam surgindo. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Momento de autoavaliação e avaliação
dos trabalhos desenvolvidos na primeira unidade
didática. Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Alunos a trabalhar em grupo.
Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Alunos a trabalhar em grupo,
partilhando conhecimentos e ajudando-se.
Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Exemplo de um trabalho desenvolvido
por um aluno. Fonte: própria.

3.2. Unidade didática — ‘Dar cor a um poema’

Nesta unidade a intervenção foi mais direcionada para a turma, continuando
o trabalho individual, mas numa atitude de questionamento. Os alunos, para
além de mais motivados, foram adquirindo capacidade de dar resposta aos problemas que iam surgindo. Estavam mais disponíveis para experimentar e testar
as suas ideias, passando a ter um papel mais ativo no seu trabalho. O dialogar
com os alunos, o procurar compreendê-los sem os recriminar, o dar a entender
que têm um papel importante no grupo foram condições fundamentais que ajudaram à sua motivação.
Nesta unidade, os alunos, para além de terem de aplicar conhecimentos adquiridos na disciplina de Educação Visual tiveram de os articular com Português e TIC. Considerou-se importante esta articulação de conhecimentos e o
trabalho de grupo pois só com esta visão é que poderemos ter cidadãos capazes
enfrentar desafios (Figura 7 e Figura 8).
À semelhança do que aconteceu na unidade anterior, procedeu-se à autoavaliação dos trabalhos (Figura 9) e à sua avaliação. Constatou-se que os alunos
revelaram maior facilidade em falar sobre os seus trabalhos e em fazer a sua
autoavaliação.
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Os grandes objetivos do ensino das artes são o desenvolvimento da inteligência
visual e da sensibilidade estética. O amplo território das artes plásticas, acolhe
possibilidades para a formação integral do indivíduo e disposições de pensamento transversais a outras áreas (Eisner, 2002).
Ao longo dos trabalhos desenvolvidos houve preocupação em estabelecer
objetivos e estratégias que permitissem aos alunos desenvolver as suas capacidades intelectuais e criativas. Procuraram-se metodologias ativas, aplicando
estratégias que se consideravam mais adequadas às necessidades e interesses
dos alunos. A metodologia de investigação-ação, permitiu refletir, rever e ajustar procedimentos e práticas para definição de estratégias em aula, conducentes aos objetivos propostos.
Como estratégias pedagógicas adotadas, apostou-se na organização de aulas diferentes das tradicionais, que embora mais trabalhosas são mais frutíferas, contribuindo para uma maior motivação dos alunos no desenvolvimento
de tarefas e ajudando-os a mudar a visão que têm da disciplina e da arte. Para
além da transmissão oral de conhecimentos e demonstração audiovisual, foram criados momentos de discussão de ideias e de reflexão sobre os trabalhos
em curso e atitudes na construção do saber artístico. A constante abordagem a
obras de arte permitiu aos alunos perceber a maneira como os artistas dão forma às ideias e aos sentimentos, aos elementos formais em consonância com os
significados e como estes utilizam os materiais e as respetivas técnicas.
As práticas pedagógicas utilizadas permitiram aos alunos o desenvolvimento
de capacidades cognitivas, articulação de conhecimentos, maior autonomia no
desenvolvimento das suas tarefas, maior capacidade de interação entre os colegas,
sentido crítico e uma evolução no entendimento da arte, assim como de manuseamento de materiais e técnicas. Procurou-se que os alunos refletissem sobre os
seus trabalhos, sobre decisões tomadas, pontos fortes, pontos fracos e realizações.
Na planificação das unidades didáticas, foi tido em conta a importância da
articulação de conhecimentos entre as várias disciplinas e dentro da própria
disciplina de Educação Visual. A interdisciplinaridade é uma excelente estratégia para aproximar os alunos do conhecimento global e afastá-los do pensamento fragmentado.
O ensino das artes é fundamental no desenvolvimento de competências
como criatividade, autonomia, capacidade de articulação de conhecimentos e
trabalho cooperativo, mas para que funcionem, se articulem e passem a fazer
parte do desenvolvimento dos jovens de hoje, é importante o meio escolar e a
motivação dos seus professores. Ao referir o incremento destas dimensões nos
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alunos também se desenvolvem muitas outras como, a capacidade de reflexão,
de aprender a ouvir e respeitar o outro, capacidade de autocrítica, aprender a
conhecer e interpretar emoções, o conhecimento de si e maior facilidade em
resolver problemas.
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