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O IX Congresso Internacional Matéria-Prima mobilizou a participação de 70 
palestrantes oriundos de diversos países de expressão ibero-americana. Com 
efeito tivemos a participação de 20 palestrantes do Brasil, 3 palestrantes de Es-
panha, 36 de Portugal, e 1 da Suíça.

O congresso manteve uma continuidade de 10 anos  interrompida em  2020  
devido à situação pandémica COVID-19.  Em 2021 quisemos regressar e optá-
mos pela modalidade à distância, devido ao elevado grau de incerteza que en-
tão ainda se vivia.

Nas atas deste congresso apresenta-se a totalidade das comunicações apre-
sentadas segundo o programa divulgado.
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DIA I.
19 DE JULHO 2021         
SEGUNDA-FEIRA.

13H30 › BOAS VINDAS 

13H30
SESSÃO DE ABERTURA

› Ilídio Salteiro 
(Presidente do CIEBA) 
› João Paulo Queiroz 
(Presidente da SNBA, Coordenador do Congresso)
› Ana Sousa 
(coordenadora do Grupo de Investigação em Educação Artística, CIEBA)

13H45
CONFERÊNCIA 
Moderação: Andreia César

João Paulo Queiroz — Em torno de António Sérgio, no centenário da 
Revista ‘Seara Nova’
 

14H00 › 15H30
Moderação: Jacinto Correia & Maria João Ribeiro

O ateliê de arte com crianças: Encontros, conversas e experiências 
estéticas 
BR — Ana Cristina Pereira & Rosvita Bernardes 
 
Projeta‐me: Caixa de Imagens do Mundo
PT — Ana do Canto & Sara Velasco 

Caixa de artefatos propositores: objetos poéticos e experiências 
exploratórias em artes visuais 
BR — Andrea Hofstaetter 

Memórias e Ensino da Arte: Território de conflito e potências de criação 
BR — Aldo Victorio, Pâmela Souza & Rodrigo Nascimento

Realização de atividades expressivas, produção e utilização de materiais 
lúdicos, em contexto de confinamento familiar, com crianças em idade 
pré‐escolar 
PT — Ana Pessanha 
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15H30 › 17H10
Moderação: Margarida Basto & Joana Lagos

Mapeando a materialidade artística no ensino remoto de emergência:  
a apropriação e o remix como meios de subjetivação e socialização  
pela arte 
PT — Felipe Aristimuño 

Olhar em Redor: uma unidade didática de Projeto e Tecnologias e a sua 
transversalidade no Ensino Artístico 
PT — Andreia César, Hugo F. Matos & Rui Silva

Transparências: trabalhar o vidro numa residência artística inclusiva 
PT — Filipa Matos & Isabel Trindade

Narrativas Conceptuais: o Livro Objeto como Ferramenta Pedagógica no 
Ensino das Artes 
PT — Conceição Ramos, Sandra Tacão & Andreia Dias 

Os Professores não nascem velhos 
PT — Marta Frade

 
17H10 › 19H00
Moderação: Ana Patrícia Sousa 

Museu Virtual 150: teoria, prática e exposição desenvolvida virtualmente 
BR — Desirée Neves & Ruth Pomar

Notas sobre um laboratório de experimentação visual 
BR — Poliana Deusa Almeida Cordeiro de Jesus

Constelações Afetivas CP2 e as lições de Nise da Silveira: Multiversos, 
Saberes e Diálogos entre saúde, arte e educação 
BR — Alexandre Guimarães 

Projeto de Arte e Educação Literária: o Mário que não é de Andrade 
BR — Margareth Tringoni

‘Maldad en Disney:’ Material didáctico‐artístico para Educación Infantil  
SP — Vicente Monleón

Fim das sessões de segunda, 19 julho 
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DIA II.
20 DE JULHO 2021, TERÇA-FEIRA.

09H00 › 10H30
Moderação: Adriana Berardo 

A importância do registo das várias etapas na metodologia projetual 
PT — Joana Delerue Portas

Cultura visual, práticas artísticas e intertextualidade: uma proposta 
transdisciplinar envolvendo atividades expressivas 
PT — Ana Sarzedas & Leonardo Charréu 

Motricidade fina e formas de registo plástico de prática desportiva 
PT — Ana Gonçalves de Sousa

Brinquedo Solidário 
PT — Carolina Martins & Ana Sousa 

A rua é a caverna de Platão 
PT — Luís Jorge Gonçalves

 
10H30 › 12H30
Moderação: Manuel Ackerman de Menezes & Jacinto Correia

La fotografía narrativa construida como método de aprendizaje y reflexión 
visual sobre la igualdad de género y diversidad sexual 
SP — Bibiana Soledad Sánchez & Amparo Alonso

Aprendizagem pela experiência: projeto de integração de alunos
problemáticos no ensino profissional 
PT — Vitória Pinto

Las huellas de Al‐Andalus: una experiencia histórica y cultural para 
Educación Infantil 
SP — Olga Duarte Piña & Silvia Álvarez de la Rosa

Diários d(entre) tempos: aprender (a saber estar) dentro 
PT — Maria Madalena Figueira Coelho Campos e Ghira & Leonardo 
Charréu

Documentário sobre Interculturalidade na Escola 
PT — Cláudia Correia 



21

Camadas de Mim: corpo, desenho e identidade 
PT — Susana Lemos & Marta Neto

PAUSA PARA ALMOÇO terça, 20 julho
 

14H00 › 15H30
Moderação: Rui Silva

Modos de fabular no ensino das Artes Visuais: uma experiência no Brasil 
BR — Carolina Nunes & Elaine Schmidlin

Traços ao Sul: Apontamentos para o ensino das Artes Visuais nos Palop, 
tendo como referência a experiência do artista Alain Corbel 
PT — Joana Lagos 

Viajar pela Arte em Expressão Plástica no 2º Ciclo 
PT — Catarina Nobre 

Atividades Artísticas: que saberes fora da escola? Um olhar sobre o 
período de semiconfinamento 
CH — Ana‐Vanêssa Lucena

Florence Cane: a educadora pioneira no ensino das artes com uma visão 
terapêutica 
PT — Daniela Martins

 
15H30 › 17H00
Moderação: Catarina Nobre & Rui Martins da Silva

Criações de vídeos e produção estética de jovens na escola pública 
BR — Edivan de Almeida & Aldo Victorio

A sala de aula no museu: importância do contexto no ensino das artes 
PT — Adriana Berardo

Um texto, quatro mãos e muitas vozes: interfaces entre Artes Visuais e 
Teatro na sala de aula 
BR — Lucas de Oliveira & Morgana Rodrigues

Projeto LOCUS: Na fronteira entre Educação artística formal e não formal 
PT — Teresa Matos Pereira & Kátia de Sá Santos 

Do tato ao resultado: uma experiência de desenho a partir da relação 
sensorial com as obras de arte do museu 
PT — Andreia Dias & Marta Silva 
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17H00 › 19H00
Moderação: Filipa Matos & Joana Lagos 

As memórias em imagens e relatos: experiências escolares no ensino 
de artes 
BR — Angelica Neumaier

‘Aqueles que compreendem, ensinam’: o que tenho eu aprendido como 
professora de professores? 
PT — Ana Sousa

Todos os materiais são bons: a obra dos alunos em diálogo com a obra 
de Maria José Oliveira 
PT — Isabel Albuquerque 

A Composição Visual e Plástica no Design 
PT — Ana Mena & Fernando Raposo 

Processos alternativos: cianotipia, a fotografia para lá da câmara 
PT — Ana Catarina Inácio & João Viegas

Fim das sessões de terça 20 de julho

 

DIA III.
21 DE JULHO 2021, QUARTA-FEIRA.

09H00 › 10H30
Moderação: Isabel Albuquerque 

Proposta de unidade de trabalho para a disciplina de Desenho A no 
Ensino Secundário 
PT — Rute Luís

Alternativas de avaliação em contexto de pandemia COVID‐19 (Ensino 
Profissional) 
PT — Ana Mafalda Cardeira

Dinâmicas que (in)fluem nas aprendizagens de práticas criativas 
PT — Teresa Varela 

Geometria descritiva: aulas à distância em tempos de pandemia 
PT — Maria Ribeiro 

Envolver para crescer: dois anos de Coordenadora‐Pedagógica no ensino 
de educação patrimonial, antes e durante da Pandemia Covid‐19 
PT — Marta Frade 
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10H30 › 12H50
Moderação: Andreia César 

O Prazer da Letra 
PT — Margarida Basto

Descomplicar o complicado: um projeto interdisciplinar no ensino 
profissional (Métodos de Exame e Análise Laboratorial) 
PT — Ana Mafalda Cardeira & Marta Frade 

Educação Virtual: Introdução a um Futuro Próximo 
PT — Manuel Henrique de Menezes 

Das minhas mãos 
PT — Teresa Varela

Laboratório de Criatividade 
PT — Luís Filipe Rodrigues

Basket superhumans: arte e inclusão 
PT — Joana Xavier dos Santos & Célia Laranjeira

Metodologia do Ensino de Artes: construindo práticas no cotidiano 
BR — Ana Valéria da Costa & Isabel Carneiro

Mídias Digitais: o Componente Curricular Arte e os Itinerários Formativos 
de Linguagens e suas Tecnologias 
PT — Elaine Karla de Almeida 

PAUSA PARA ALMOÇO quarta, 21 julho

 
14H00 › 15H45
Moderação: João Paulo Queiroz

Zine: recursos e possibilidades para o ensino‐aprendizagem das artes 
visuais 
BR — Rosana de Castro & Thérèse Hofmann da Costa

Nas mãos de Leal da Câmara 
PT — Inês Assunção Madeira da Costa & Marta Frade 

Aula Ateliê: o ensino da pintura e a formação docente 
BR — Jociele Lampert & Tharciana Goulart da Silva

Na cabeça de um aluno está um mundo em construção: Por uma 
Educação Artística Ativista 
PT — Ana Carreira & Sandra Palhares 
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Dom Quixote de la Mancha: uma proposta de fotografia artística 
performática
PT — Michele Dias Augusto

Arte, Tecnologia e Ensino: corpos e mídias em espaço‐tempo ludopoético 
BR — Paula Mastroberti

 
15H45 › 17H45
Moderação: João Paulo Queiroz

Do corredor ao Intervalo Escolar: aprendizagens sob o campo ampliado 
das visualidades 
BR — Victor Junger

Virtuosismo técnico e a expressividade individual 
PT — Sara Fazendeiro 

Tentativa e erro: aprendizagens através do Desenho 
PT — Isabel Albuquerque 

O percurso formador das imagens no picturebook ‘Mergulho’ 
BR — Ana Rita Lustosa, Luciano Tasso Filho & Stela Maris Sanmartin

Paisagens faladas: uma correspondência entre Portugal e São Tomé 
e Príncipe 
PT — Ana Luísa Antunes

Eco-compatibilização da Educação Estética Visual face à emergência: 
um património cultural em Portugal 
PT — Elisabete Oliveira

17H45
Moderação: João Paulo Queiroz

Chamada de trabalhos para o 
X Congresso Internacional 
Matéria-Prima 2022. 
Palavras finais e sessão de encerramento.

FIM DOS TRABALHOS
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26 Além da Visita de Estudo: 
A Sala de Aula no Museu 

Beyond the Field Trip: The Classroom 
in the Museum

ADRIANA BERARDO

AFILIAÇÃO: Instituto de Educação, Universidade de Lisboa

Abstract: The classroom and the museum are 
different educational settings. The objective of 
the article is to contemplate the way in which 
these spaces influence the learning process and 
to explore the benefits of experiences where the 
students learn in the context of the museum for 
an extended period of time, beyond the field trip 
and its one-off nature.
Keywords: School / Museum-school relationship 
/ Art teaching.

Resumo: A sala de aula e o museu constituem 
contextos educacionais diferentes. O objeti-
vo deste artigo é refletir sobre a forma como 
estes espaços influenciam a aprendizagem e 
explorar o potencial de experiências em que 
uma parte significativa da aprendizagem 
ocorre, de forma continuada, no espaço do 
museu, indo além da visita de estudo pontual.
Palavras chave: Escola / Relação museu-es-
cola / Ensino das artes. 

Submetido: 23/06/2021 Aceitação: 12/07/2021
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Introdução
“Os grupos escolares são, entre as audiências dos museus, aqueles que têm 
maior presença nos museus” (Fróis, 2008: 68). A ideia de que os grupos escola-
res constituem, se não a maioria, pelo menos uma parte significativa dos visi-
tantes dos museus de arte, é prevalente em todas as discussões sobre o assunto. 
Contudo, não reflete os números reais. Segundo os dados oficiais do INE, os 
visitantes inseridos em grupos escolares constituem uma minoria do número total 
de visitantes dos museus de arte: 9,2% em 2019 (INE, 2020:105); 11,3% em 2018 
(INE, 2019:105) e 9,7% em 2017 (INE, 2018:138). 

Apesar de o número total de visitantes ter vindo a aumentar, o número de 
alunos que visitam o museu com a escola tem-se mantido, de ano para ano, mais 
ou menos igual. Estes dados espelham a realidade das escolas, onde se promo-
vem visitas a museus pontualmente, mas onde não constituem uma ocorrência 
frequente. Apesar disso, as visitas de estudo são das poucas ocasiões que per-
mitem aos alunos contactar com estas instituições culturais pois, excetuando 
uma minoria, os alunos não visitam museus a menos que o façam através da 
escola. Foi esta a realidade que motivou a presente reflexão. 

Do ponto de vista pedagógico, as visitas a museus proporcionam benefícios 
para todas as partes envolvidas, especialmente para os alunos. A sala de aula 
e o museu constituem dois contextos educativos muito diferentes, que permi-
tem atividades e experiências, também elas, muito diferentes. Pretende-se, em 
primeiro lugar, analisar estes espaços e a sua relação, refletindo no potencial 
que o museu poderá cumprir na educação das crianças. Refiro-me, aqui, não a 
visitas de estudo pontuais, mas a situações em que uma parte significativa do 
ensino ocorre, de forma continuada, no espaço do museu. E, ainda, como essas 
experiências podem contribuir para o diálogo e para a alteração das atitudes 
dos visitantes relativamente às próprias instituições, estabelecendo uma base 
para a educação ao longo da vida. 

A Sala de Aula, Relíquia do Passado
Quando pensamos numa sala de aula, há um tipo de imagem que nos vem ime-
diatamente à memória: quatro paredes, um quadro de ardósia e filas de cartei-
ras alinhadas na sua direção. A sala de aula do nosso imaginário coletivo é uma 
relíquia do passado, resquício de um sistema de ensino que já não serve as ne-
cessidades da escola atual. 

No entanto, pelas mais variadas razões, continua a ser a norma nas escolas 
da atualidade.
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Enquanto contexto de aprendizagem, a sala de aula está associada ao mode-
lo de ensino tradicional. É um espaço pensado para ministrar a teoria, sem dis-
trações, sem inquietações e sem relação com o mundo lá fora. A sua esterilidade 
não é acidental, mas sim calculada. A ênfase é colocada num orador, ao qual o 
aluno deve estar atento, e todos os elementos que possam ser distrativos ou dis-
ruptivos, são desencorajados. A atenção é incentivada em detrimento da intera-
ção. No entanto, o processo de aprendizagem não implica o assimilar passivo de 
informação, mas a construção ativa de conhecimento que ocorre através da ex-
periência. Neste sentido, a sala de aula revela-se insuficiente e particularmente 
desapropriada para o ensino das artes.

Refiro-me não apenas aos problemas funcionais que a maioria das escolas 
têm, como falta de água nas salas, ou infraestrutura desadequada para a rea-
lização de trabalhos de maiores dimensões, mas à maneira como o espaço foi 
pensado e aquilo que permite. A sala de aula é um espaço que possibilita mui-
to pouco aos alunos: não permite o confronto e partilha de referências visuais, 
nem funciona bem como sala de trabalho e não proporciona uma relação com 
o seu contexto exterior. É um ambiente isolado do resto do mundo, existindo 
num vácuo de significado. Os próprios trabalhos dos alunos são marcados pela 
esterilidade que a carateriza e constituem, segundo Efland (1976) um tipo de 
arte escolar com caraterísticas específicas, que só existe na escola, não tendo 
nenhuma ligação com as atividades artísticas desenvolvidas no mundo real. 

A escola (...) continua a ser para muitos alunos um local de aborrecimento onde não 
existe prazer e poucas vezes consegue relacionar-se com o exterior de modo a implicar 
os estudantes no desenvolvimento de projetos que lhes interessem. (Ornelas, 2016:66)

Alguns modelos de ensino, mais progressivos, colocam a ênfase no aluno, 
adotando práticas mais flexíveis, estimulando a interação e a atividade. Para 
tal, é reconhecida a necessidade de se questionarem os velhos moldes, como 
as próprias formas que adotamos e as suas funções. “Sejamos intelectualmente 
honestos e reconheçamos que, enquanto houver sala de aula, não haverá pos-
sibilidade de inovar” (Pacheco, 2000:77). Porquê continuar a utilizar a sala de 
aula, espaço pensado no século XIX para acomodar as necessidades das socie-
dades industriais à data emergentes? Parecemos não conseguir imaginar a es-
cola sem ela. Os esforços para a atualizar, no sentido de melhor se adaptar à 
sociedade em que vivemos, nunca a alteram senão de forma muito superficial: 
substitui-se o quadro de ardósia por um quadro branco, acrescentam-se com-
putadores e, em vez dos antigos retroprojetores, instalam-se projetores digitais. 
Mas não se foge nunca à sua forma e à prática que ela impõe.
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The basic grammar of schooling, like the shape of classrooms, has remained rema-
rkably stable over the decades. Little has changed in the ways that schools divide 
time and space, classify students and allocate them to the classrooms, splinter know-
ledge into ‘subjects’ and award grades and ‘credits’ as evidence of learning. (Tyack 
& Cuban, 1998:85)

É essencial refletir sobre os comportamentos que as formas promovem e 
utilizar sistemas que incorporam as atitudes que queremos desenvolver. Se de-
sejarmos despertar a participação e a atividade, a sala de aula, enquanto espaço 
que promove a passividade e o silêncio, poderá não ser o contexto indicado para 
o fazer. Igualmente, se propormos a valorização da cultura e da arte, é necessá-
rio estabelecer uma relação entre as crianças e o património cultural da qual são 
herdeiras, adotando formas que facilitem esse diálogo. 

A Educação no Contexto do Museu 

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade 
e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expõe e 
transmite o património material e imaterial da humanidade e do seu meio, com fins 
de estudo, educação e deleite. (Desvallées & Mairesse, 2013:64)

A definição e as funções dos museus foram, ao longo do tempo, variando. O 
museu, como hoje o conhecemos, é um fenómeno que evolui das coleções pri-
vadas e que é, no contexto do século XVIII, aberto às massas para a sua edu-
cação. Esta preocupação, fruto do espírito iluminista da época, é afirmada em 
várias declarações: concebia-se o espaço do museu como o local onde “todas as 
memórias dos tempos, todas as preciosidades raras da natureza e do engenho 
das ciências e artes dos homens, se guardavam para neles se aprender o que não 
convém ignorar” (Valle, 1791). É nesse contexto que se dá uma democratização 
destes espaços, que deixam de ser locais reservados à elite intelectual e passam 
a estar, pelo menos em teoria, ao serviço da educação das populações. 

Os museus da atualidade encaram esta função com a devida importância 
e, nas últimas décadas, em particular, tem sido feito um esforço no sentido de 
desenvolver os seus serviços educativos e providenciar contexto e significado 
em torno das peças que mantêm. Neste âmbito, torna-se clara a necessidade de 
“oferecer ao visitante facilidades para que ele próprio interrogue, investigue e 
discuta os discursos e as peças” (Valdaliso, 2021:73). As funções da educação, 
também elas, foram evoluindo de forma a melhor se adaptarem às necessida-
des dos tempos, pelo que não basta, nos dias de hoje, oferecer um discurso pre-
viamente criado e impô-lo ao visitante. 



30

(...) nem todos os museus oferecem discursos claramente estruturados, mas são bas-
tantes os que – com ou sem uma mensagem nítida — reproduzem quase por inércia re-
latos elaborados em passados já distantes e, de alguma maneira, conservam-nos com 
o mesmo cuidado com que preservam as peças. (Valdaliso, 2021:49)

A educação engloba também a capacidade de refletir e discutir sobre os 
objetos que compõem o nosso mundo e as narrativas que os englobam. O mu-
seu apresenta-se como uma autoridade que legitima e confere credibilidade 
à informação que dissemina. Na sua função enquanto transmissor de conhe-
cimento, estabelece, por vezes, narrativas que condicionam a experiência 
do visitante, limitando a sua reflexão e acabando por prejudicar o potencial 
educativo que dessa visita resultaria. Os museus “esperam que o visitante as-
suma um papel passivo, aberto à narrativa proposta (...) e que, deste modo, 
reconheça a autoridade e o prestígio do discurso proposto” (Fróis, 2008:73). 
Dessa maneira, incentiva-se a passividade: ao visitante cabe apenas assumir 
o papel de recetor de um discurso criado previamente pelo museu, não lhe 
sendo valorizado o seu contributo.

Essa relação hierárquica é estabelecida cedo, desde o momento em que o 
museu acolhe os visitantes e “imediatamente lhes dá a conhecer um conjunto 
de regras proibitivas (...). Antes do início da visita, o museu é já um lugar de proi-
bições” (Ornelas, 2016:70). Este é um dos motivos que contribuem para a mu-
seofobia evidenciada pelos jovens que, na sua maioria, apenas visitam os mu-
seus pontualmente, quase sempre em visitas de estudo promovidas pela escola. 
Contudo, não tem de ser assim, pois, “em geral, as crianças e os jovens gostam 
de visitar os museus em que é possível uma maior interação com os objetos e o 
diálogo com os pares” (Fróis, 2008:68). Neste sentido, o museu pode conceber-
-se como um espaço que permite ao visitante o exercício da sua autonomia, pro-
movendo interações sociais positivas e rejeitando a imposição de uma narrativa 
única, dessa forma estimulando a motivação e o interesse dos indivíduos. 

Estes momentos são uma ocasião única para o desenvolvimento de comportamentos 
intrinsecamente motivados, a partir do jogo e das interações sociais positivas. Por es-
tas razões, os grupos de crianças e jovens não devem ser apenas vistos como futuros 
visitantes dos museus. Na realidade, eles já são membros da comunidade, com carac-
terísticas importantes, como é a natural abertura à aprendizagem. (Fróis, 2008:70)

O principal fator que contribui para a falta de interesse dos jovens em mu-
seus é a inexistência de uma relação entre ambos: os jovens não compreendem 
que os museus lhes pertencem, também, a eles. O contexto cultural em que ha-
bitam é distante dessas instituições e, portanto, olham-nas com desconfiança. 
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Por sua vez, a maneira como encaram a cultura e as artes é, também ela, in-
fluenciada por essa suspeita.

Although many schools offer art education, most students experience the arts as a 
world of precious things, sheltered and isolated from the real world by their accession 
to museums. They will likely see modern art as the butt of jokes, a world given to mad-
ness — distorted by feelings and emotions. (...). Discussions of contemporary art often 
are couched in the arcane or esoteric terminology of the elite, which bear no apparent 
relevance to the lived experience of the learner. Yet artworks are also sources of power-
ful revelations about local culture, the cultures of others, and other historical times. 
(Efland, 2002:8)

A comunicação com os visitantes é marcada, quase sempre, pela hegemonia 
do discurso que o museu promove. Contudo, quando o museu monopoliza a 
discussão está, ele mesmo, a tornar-se irrelevante e a renegar ao seu propósito 
educativo A forma como os objetos museológicos adquirem valor é através da 
sua função simbólica. Eles não têm valor de uso, sendo apenas através dos sig-
nificados que lhes atribuímos e da reflexão, contemplação, estudo e discussão 
destes que se tornam importantes. Paralelamente, as próprias obras de arte são, 
segundo Hooper-Greenhill (2000), entidades que só adquirem sentido pelo 
olhar do observador. 

Uma função da educação é, segundo Efland (2002), o estabelecer de ligações 
entre os estudantes e as obras, sendo necessário adotar formas curriculares que 
as incentivem. Ele considera ainda que, para compreender o mundo sociocul-
tural em que vivemos, é essencial partir das artes que fazem parte desse mundo 
e que, para se compreender uma obra de arte, é necessário ter em conta o con-
texto que esta ocupa. O desenvolvimento do sentido estético e a descoberta do 
contexto cultural são questões às quais o museu e as suas coleções estão mais 
bem equipados para responder do que a esterilidade calculada da sala de aula. 

Resolver a falta de interesse dos jovens e promover a alteração das suas ati-
tudes em relação aos museus revela-se importante para ambos. Os museus só 
podem cumprir o seu propósito educativo e estarem realmente ao serviço da socie-
dade e do seu desenvolvimento, se contribuírem para a aprendizagem dos jovens e 
crianças. E, a estes, a criação de uma relação com os museus permite estabelecer 
uma fundação que permitirá uma via para a educação ao longo da vida, além de 
contribuir positivamente no seu processo de formação. As visitas pontuais são, 
no entanto, insuficientes para alterar hábitos. Elas ocorrem apenas de forma es-
porádica, constituindo-se como atividade de exceção e fuga ao normal. Criar ex-
periências de aprendizagem no contexto do museu, que vão para além da visita 
de estudo pontual, poderá contribuir para o diálogo entre crianças e museus.
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Relação entre o Museu e os seus Públicos
Uma das conclusões retirada do projeto europeu ITEMS (Innovative Teaching 
for European Museum Strategies), elaborado entre 2010 e 2012, foi “a existência 
de uma relação directa entre a escolaridade dos pais/famílias e o número de 
visitas a museus, ou seja, quanto mais elevadas são as habilitações académicas 
dos pais/famílias dos alunos, mais estes visitam museus“ (Ornelas, 2016:63). 
Estes dados colocam em evidência desigualdades sociais que se perpetuam de 
geração para geração, contribuindo para a diferenciação entre a educação de 
crianças de contextos sociais diversos. O museu poderia, aqui, assumir o papel 
no combate a estas desigualdades. Existe a possibilidade de, ao serem criados 
hábitos de visita a museus nestas crianças, ser despertado o seu interesse futuro 
em prosseguir estudos. Outro desfecho possível é a própria criança promover, 
junto da sua família, as visitas. Esse foi um dos resultados positivos da relação 
de pertença que o projeto My Primary School is at the Museum estabeleceu entre 
as crianças e os museus. 

Este projeto, desenvolvido pelo King’s College London, surge no Reino Unido, 
pela primeira vez, em 2016 e vem, desde então, sendo posto em prática. Baseia-
-se na ideia de que existem benefícios sociais, culturais e educativos para as 
crianças quando uma parte significativa da aprendizagem ocorre no contexto 
do museu. Foi motivado, por um lado, pela falta de infraestruturas escolares 
e, por outro, pela escassez de público que afeta os serviços de museus, assim 
como pelas evidências dos benefícios do ensino através da relação direta com 
as suas coleções, permitindo aos estudantes interagir no seu meio sociocultu-
ral. Numa primeira edição, foram estabelecidas parcerias com cerca de 500 es-
colas primárias e museus, galerias e jardins botânicos, em cidades diferentes 
do Reino Unido. As aulas decorreram no espaço do museu durante um período 
de até 11 semanas, continuando a ensinar os conteúdos do plano nacional de 
forma interdisciplinar. 

Verificou-se, nas crianças, uma melhoria das suas capacidades sociais e de 
comunicação, bem como da sua confiança, e um maior envolvimento e senti-
mento de pertença em relação a espaços culturais. Os professores puderam, 
através desta experiência, desenvolver maneiras mais criativas de lecionar o 
currículo escolar. Também para os museus a experiência foi positiva: além de 
verem os seus espaços utilizados durante um período alargado, foi possível, 
através de um melhor entendimento dos públicos mais jovens, desenvolver 
programas educativas mais relevantes. 

Também em situação de emergência este projeto pode ser pertinente: em 
2020, durante a situação de pandemia, foi desenvolvida uma “Estratégia de 
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provisão rápida de acomodações para escolas primárias em contextos culturais 
pré-existentes durante tempos de distanciamento social” que propôs a adoção 
do projeto original em larga escala, resolvendo assim, por uma lado, a falta de 
espaço nas escolas para acomodar as regras de distanciamento social entre as 
crianças e, por outro, aproveitar os espaços dos museus.

Considerações Finais
Proporcionar experiências de aprendizagem que permitam aos alunos desen-
volver uma relação com as instituições culturais que fazem parte do seu meio 
poderá ter resultados benéficos tanto para os indivíduos como para as institui-
ções. Atualmente, parece existir nos alunos pouco interesse relativamente a 
museus e galerias. Contudo, se forem criadas pontes para o diálogo e um senti-
mento de pertença por parte dos alunos em relação a estes espaços, poder-se-ão 
alterar estas atitudes. Para tal, a visita de estudo pontual revela-se insuficiente, 
pelo que a criação de soluções que permitam aos estudantes familiarizarem-se 
com o espaço e os objetos através de uma aprendizagem contínua, poderá ser 
mais adequada. 

Alterar estas atitudes é essencial pois, em primeiro lugar, a sala de aula, 
onde a maior parte da educação formal ocorre, não é um espaço conducente à 
interação, à aprendizagem do contexto sociocultural e ao desenvolvimento do 
sentido estético. É, ao invés disso, um espaço uniformizador que prejudica o 
desenvolvimento de capacidades como a criatividade e o sentido crítico, e que 
promove a desvalorização de tudo aquilo que não possa ser medido de forma 
objetiva ou catalogado como correto ou incorreto. Como consequência da im-
posição deste modelo, a cultura e as artes acabam sendo desvalorizadas. 

Outra dimensão importante que a adoção de um projeto semelhante pode 
promover é o combate à desigualdade social. O acesso à educação é um direi-
to fundamental das crianças. No entanto, é inevitável, devido à falta de con-
dições materiais em alguns contextos, a existência de diferenças na qualidade 
do ensino que é prestado. Neste sentido, os museus podem também revelar-se 
uma ferramenta importante, sendo colocados verdadeiramente ao serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento. Estabelecer, nas crianças, hábitos de visita 
a instituições culturais é um meio através do qual se pode promover a aprendi-
zagem ao longo das suas vidas, criando-se uma fundação para a construção de 
conhecimento futuro. 
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Nota escolar 
Audre Lorde (2020:127 e 129)

Minhas crias brincam com caveiras
Pois suas salas de aula

São vigiadas por bruxos
Que berram pelas paredes desabando

Como banheiros de papel
Bruxas roliças lançam antigas maldições

Em uma língua não ensinada
Testam crianças sobre seus significados

Dando notas
Em um holocausto

Que varia 
Da fúria ao desprezo

Minhas crias brincam com caveiras
Na escola

Elas já aprenderam 
A sonhar com a morte

Seus parquinhos 
Eram cemitérios

Onde pesadelos do não
Montavam guarda na terra alugada

Cheia de ossos do amanhã

Minhas crias brincam com caveiras
E se recordam

Que para quem luta
Não há lugar 

Que não possa ser 
Lar

Nem que seja.

A compreensão da Cultura Visual como um campo de batalha, nos exige, como 
profes, reflexões éticas sobre os repertórios de imagens que compartilhamos 
com estudantes e os usos que delas fazemos em nossos cotidianos. O enten-
dimento de que este campo abarca e compreende o mundo das imagens, das 
representações visuais, e consequentemente os modelos e padrões de visuali-
dade, nos colocam frente a frente com dois desafios; o da História da Arte e o 
do assédio das imagens nas redes e demais veículos. É preciso encarar cada um 
em suas especificidades e complexidades e ao fazê-lo, o que vemos, no caso da 
Arte outorgada, são infinitas imagens que foram, e são, usadas para reforçar a 
invenção de um mundo centrado na humanidade, nos paradigmas da moderni-
dade, na imposição cultural aliada ao roubo e apagamento de nações inteiras. 
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Os regimes de verdade difundidos por esses paradigmas, reduzem as maravi-
lhosidades do mundo, das formas de vida e de viver, ao homem cis hetero bran-
co cristão europeu e centraliza nessa figura a referência do que é humano, e, 
portanto, pode habitar, ocupar e transformar todos os outros seres como recur-
sos para a manutenção dessa única forma de vida, são os que possuem o direito 
ser (NB: No livro Pele negra, máscaras brancas, Fanon fala da existência de uma 
zona do não-ser, “uma região estéril e árida” habitada pelo negro. O olhar im-
perial do branco o fixou nesta zona. Em virtude deste olhar fixador, “mesmo me 
expondo ao ressentimento de meus irmãos de cor”, Fanon afirma, “o negro não 
é um homem” (Fanon, 2020), portanto, não é um ser). 

A perspectiva da Cultura Visual se dá pelo interesse nas construções culturais 
que partem e são permeadas pela experiência visual nas mídias, nas produções 
e representações imagéticas cotidianas, redes sociais, comportamentos, artes 
visuais, etc. Referindo-se à problemática decorrente das imagens visuais, seu 
volume, peso, produção e usos na atualidade e ao decorrente esforço à leitura, 
influências e demais jogos sociais das imagens e das construções imagéticas na 
realização da vida humana, é um desafio entender e construir práticas cotidianas 
que nos fortaleçam e nos possibilitem viver para além dos estereótipos que ten-
tam nos aprisionar. A Cultura Visual é uma dimensão epistemológica que envolve 
tanto os acontecimentos quanto a criação de meios para compreendê-los. Mitche-
ll recorre à expressão “pictorial turn” para se referir à discussão teórica à ‘virada’ 
da imagem, devido à importância que passa a ter para a compreensão da cultura 
contemporânea a partir das suas relações com as imagens visuais. A partir do re-
conhecimento de que vivemos radicalmente envolvidos pela iconoesfera, camada 
densa e movimentada de imagens, que articulam e criam práticas cotidianas no 
intercâmbio entre produção e consumo, precisamos nos perguntar e questionar a 
respeito do que preenche essas camadas e os regimes de verdade que a constroem. 

No poema “Pós-imagens” Audre Lorde escreve sobre um episódio muito 
chocante do assassinato e tortura de um jovem negro por supostamente asso-
viar para uma mulher branca. O que ela chama de pós-imagens são imagens de 
dor e violência, que chegam através da mídia, que esmiuça em detalhes, analisa 
e expõe cada talho causado pela crueldade da supremacia branca, e que perma-
necem gravadas nas memórias de pessoas negras. Elas sempre voltam como 
fantasmas do verão, avisos diretos e ameaças de morte, cujo propósito é imobi-
lizar e aniquilar todos aqueles que são considerados Outros da sociedade. Esse 
é um poema de 1981, mas poderia ser sobre um jornal de hoje, as pós-imagens 
estão agora mesmo entrando por nossas “cavernas rochosas” e permeando 
nossos imaginários de medo e violência. 
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Seja como for que a imagem entre
sua força permanece dentro
dos meus olhos
cavernas rochosas onde evolui o peixe-dragão
selvagem pela vida, incansável e ávido
aprendendo a viver
onde não há comida
meus olhos estão sempre famintos
e lembrando-se 
seja como for que a imagem entre
sua força permanece.
Uma mulher branca se posta arrasada e oca
um menino negro devorado numa lição assassina
relembrados em mim para sempre
como um susto de queda na beira do sono
gravado em minhas visões
comida ao peixe-dragão que aprende
a viver do que quer que possa comer
imagens fundidas sob minha dor. (...)

Há tempos compreendemos como parte fundamental do trabalho nas escolas 
escolher cuidadosamente as imagens que serão invocadas nas salas de aula. Esse 
cuidado é uma escolha política, mas também ética e estética (HERMANN, 2010) a 
medida em que levamos em consideração a inteireza de nossas relações e comple-
xidades, e a conexão com o que cocriaremos juntes. Torna-se então parte impor-
tante do trabalho romper com imagens e estereótipos que sustentam os paradig-
mas e violências da sociedade capitalista. A pesquisadora Winnie Bueno apresenta 
o conceito de imagens de controle de Patrícia Hill Collins e como essas funcionam 
como invenções que tentam imobilizar mulheres negras em papéis estabelecidos 
em benefício da supremacia branca, e as retrata em lugares servis e de objetifi-
cação, criando um imaginário que coloca seus corpos a serviço da colonialidade. 

As imagens de controle atribuem significados às vidas de mulheres negras 
que solidificam a matriz de dominação. Essas figuras, cuja gênese é o período 
escravocrata, continuam a ser reformuladas com o intuito de disseminar na so-
ciedade contemporânea as justificativas que estruturam o sistema de vigilân-
cia e violência que atravessam o cotidiano das mulheres negras. Patrícia Hill 
Collins evidencia que a ideologia dominante durante o período escravocrata 
fomentou a criação de imagens de controle, interconectadas socialmente e re-
lacionadas à feminilidade negra, cada uma refletindo o interesse do grupo do-
minante em manter a subordinação dessas mulheres. As imagens de controle 
mascaram as contradições das relações sociais, afetando não apenas as mulhe-
res negras, como também as brancas. (BUENO, 2020:73)
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As pesquisas que desenvolvemos, aliadas a uma prática docente com estu-
dantes e as comunidades nas quais as escolas estão inseridas, nos orientam a 
enxergar as belezas do cotidiano, e a não perder de vista que estamos na barriga 
da besta. A oficialidade da instituição Escola, assim como da instituição Arte, 
aponta para o norte e ocupa um lugar importante nesse projeto de mundo ali-
cerçado na imposição e no aviltamento dos corpos que circulam por esses terri-
tórios. Linda Tuhiwai Smith, pesquisadora e professora Maori escreve sobre as 
pesquisas realizadas com povos indígenas e os danos causados pela educação 
formal a essas populações e, infelizmente, sabemos como essas estratégias ain-
da são perpetuadas.

Para muitos povos indígenas, a principal agência responsável por impor essa 
superioridade posicional sobre conhecimento, língua e cultura foi a educação 
colonial. A educação colonial ocorreu de duas formas básicas: escolarização 
missionária ou religiosa, seguida posteriormente pela escola pública e secular. 
Numerosas histórias contadas por diversas nações hoje atestam o papel crítico 
desempenhado pelas escolas na assimilação dos povos colonizados, e as formas 
brutais, frequentes e sistemáticas de negação da linguagem, dos conhecimen-
tos e da cultura indígena. (SMITH, 2018:82)

As pós-imagens continuarão entrando por nossas cavernas rochosas por mui-
tas vidas a frente e é preciso nomear as feridas para tratá-las, e alimentar a 
alegria que nos impulsione a criar imagens que nos libertem constantemente. 
Os danos que foram e são causados pela violência da colonialidade, em nossos 
corpos, imaginários e ao planeta, são irreparáveis. Romper com essas práticas é 
uma urgência e um trabalho coletivo de criação. A artista Iki Yos Piña Narváez 
escreve no texto “A fantasia de assaltar o museu” sobre algumas intervenções 
realizadas pelo Coletivo Ayllu em museus europeus e como essas instituições 
são encarregadas de monumentalizar a supremacia branca, construir relatos e 
ficções sobre a história do mundo “ocidental” a partir da estetização do saque, 
da dor e da fetichização dos Outros. A ideia de acumular, colecionar e catalogar 
vidas e conhecimentos, que é tão cara a modernidade, e serve apenas aos inte-
resses dos que vivem e se enquadram dentro da humanidade inventada por ela 
mesma. Iki se refere ao museu como repositório racial da memória, o lugar onde 
a memória viva se faz pele. Destacamos o trecho abaixo pela beleza e perspicácia 
com as quais ela descreve e nomeia essa ferida, e apresenta estratégias de trans-
formação da dor. 

Beyonce assalta o museu. Cria uma coreografia de corpos negros frente a 
peças de arte icónicas. Se posiciona no Louvre frente ao quadro da consagra-
ção de Napoleão de 1804. Mesmo ano da independência do Haiti, a partir da 
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Figura 1 ∙ Beyoncé no Museu do Louvre. Clip vídeo  
de The Carters, 2018, com Jay-Z.
Figura 2 ∙ Beyoncé no Museu do Louvre. Clip vídeo  
de The Carters, 2018, com Jay-Z.
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revolução negra e de resistência ao massacre que fizeram os franceses em terras 
do Caribe. Essa consagração não é nada consagrada pelas narrativas coloniais. 
Assaltar o museu significa invadir os espaços que produzem serializadamente a 
estética do ‘belo’ a partir dos corpos brancos, esculpidos, representados desde, 
por e para a supremacia branca.

Quando xs negrxs e xs corpxs bandidxs, corpos ilegalizadxs pela suprema-
cia branca, ocupamos o museu, são ações de desobediência estética, são ações 
políticas de imaginação, de viagem ao passado, de efervescência das recorda-
ções e desejos de recuperação.

Entrar no museu e nos espaços de arte implica submetemo-nos a um apara-
to de disciplinamento estético de nossos olhares. Esta maquinaria foi construí-
da pela supremacia branca para produzir subjetividad(es), “sensações diante 
do belo”, desejabilidade diante “do branco” como corpo político universal. Esta 
imagem do vídeo de Beyonce revive meus rechaços aos museus mas, ao mes-
mo tempo, me convida a invadir o museu para reelaborar a história, para que 
a raiva brote e que as sensibilidades múltiplas da diáspora se multipliquem e 
manchem a branquitude. (NARVÁEZ, 2020)

As performances apresentadas por Narváez podem ser o que Patrícia Hill 
Collins chama de conhecimento de oposição, estratégias de enfrentamento e re-
sistência às Imagens de controle. Produzir saberes que, não apenas denunciam 
a violência colonial, mas sirvam ao fortalecimento dos coletivos que às produ-
zem e as necessidades diversas desses grupos.

Uma das estratégias mais centrais nas políticas de resistência empreendi-
das pelas mulheres negras é a construção do chamado conhecimento de oposição. 
O conceito de conhecimento de oposição pressupõe que, para haver mudanças 
nos discursos dominantes, é preciso que os grupos subalternizados organizem 
de forma corriqueira e sistemática novas formas de expressão da fala e da escri-
ta, as quais combinam a crítica ao pensamento convencional com alternativas 
de produção de conhecimento que deem sentido aos fatos sociais e ao compor-
tamento humano. A crítica social ligada aos pontos de vista distintos desses 
grupos é que forma o conhecimento de oposição. Esse é um dos argumentos a 
partir dos quais é possível compreender o pensamento feminista negro enquan-
to uma teoria social. Além disso, esse artifício é fundamental na resistência às 
imagens de controle. (BUENO, 2020:127)

A memória da vida como experiência coletiva persiste e produz em nossos 
imaginários condições para a travessia da realidade que nos violenta. É na es-
cola dos estudantes, espaço de invenção, que as experiências estéticas e poé-
ticas — do cuidado de si às formulações identitárias, agregam intenções cujo 
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Figura 3 ∙ Frame do vídeo “O eco da vida-liberdade”, Brasil, 
2019. Fonte: própria.
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conhecimento é importante à atualização das escolas e de suas ações, tais in-
tenções reconfiguram modos de alcançar sua autonomia frente às práticas de 
poder que a institucionalidade escolar afirma. Estudantes nos ensinam o valor 
epistêmico e a relevância dos aspectos poéticos das práticas cotidianas e no que 
toca especificamente a educação, e centralmente ao ensino da arte, nos levam 
a repensar as tradições e as contradições dos percursos e percalços dos currí-
culos, comprometimentos e aspirações das Artes na educação básica. Grada 
Kilomba descreve a partir da própria experiência escolar em Portugal a matriz 
do que vivemos e enfrentamos nas colônias, tentativas de edição e apagamento 
das memórias de muitos povos cujo cruel objetivo é a sustentação da chamada 
“civilização ocidental”. 

Na escola, lembro de crianças brancas sentadas na frente da sala de aula, 
enquanto as crianças negras se sentavam atrás. De nós, dos fundos da sala, 
era exigido que escrevêssemos com as mesmas palavras das crianças da frente 
“porque somos todos iguais”, dizia a professora. Nos pediam para ler sobre a 
época dos “descobrimentos portugueses”, embora não nos lembrássemos de 
termos sido descobertas/os. Pediam que escrevêssemos sobre o grande legado 
da colonização, embora só pudéssemos lembrar do roubo e da humilhação. E 
nos pediam que não perguntássemos sobre nossos heróis e heroínas de África, 
porque elas/eles eram terroristas e rebeldes. Que ótima maneira de colonizar, 
isto é, ensinar colonizadas/os a falar e escrever a partir da perspectiva do colo-
nizador. (KILOMBA, 2019:65)

No trânsito entre as tantas escolas que habitam a escola, escolher por nos-
sas vidas, alunes, profes, funcionáries e comunidade, pode significar assumir a 
responsabilidade pela transformação como processo pedagógico e a felicida-
de de acolher no cotidiano produções estéticas que emergem inseparáveis das 
movimentações emancipatórias, geradas em consonância com impulsos ou in-
tentos libertadores como toda criação e ação poética o é, se torna possível expe-
rimentar as aproximações e participar da elaboração coletiva de estratégias de 
enfrentamentos ao assédio das imagens visuais e pensar novos sentidos éticos, 
estéticos e políticos da beleza como produção e exercício da autonomia diante 
das práticas de poder que nos atravessam e, sob muitos aspectos, estão presen-
tes no cotidiano escolar.

Compartilhamos aqui um vídeo produzido coletivamente por Professora, 
Alunas e Mães da Escola Municipal Levy Miranda, no Rio de Janeiro. Uma criação 
impulsionada pela leitura do poema “Vozes Mulheres”, da escritora Conceição 
Evaristo, nas aulas de artes e pelo desejo de criar imagens que fossem pontos de 
encontro entre a nossa comunidade, a obra da escritora e as imagens levantadas 
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por ela no poema(URL:https://www.youtube.com/watch?v=aeVqz0ncmik&ab_
channel=P%C3%A2melaSouzaP%C3%A2melaSouza). 

No poema, Conceição faz uma costura de tempos e espaços, constrói ima-
gens que atravessam os mares, chegam ao hoje, e se fazem conjuro à vida-li-
berdade. Do eco das memórias, a sabedoria de ancestrais, a fala e o ato. Ela nos 
conduz pelo passado imposto até o presente, com a responsabilidade de não 
nos silenciarmos e reiterando que há muito trabalho a ser feito, e que não esta-
mos sós. 

Vozes-Mulheres (Evaristo, 2008)
A voz de minha bisavó 
ecoou criança 
nos porões do navio. 
ecoou lamentos 
de uma infância perdida.
A voz de minha avó 
ecoou obediência 
aos brancos-donos de tudo.
A voz de minha mãe 
ecoou baixinho revolta 
no fundo das cozinhas alheias 
debaixo das trouxas 
roupagens sujas dos brancos 
pelo caminho empoeirado 
rumo à favela
A minha voz ainda 
ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue 
e 
fome.
 A voz de minha filha 
recolhe todas as nossas vozes 
recolhe em si 
as vozes mudas caladas 
engasgadas nas gargantas.
A voz de minha filha 
recolhe em si 
a fala e o ato. 
O ontem — o hoje — o agora. 
Na voz de minha filha 
se fará ouvir a ressonância 
O eco da vida-liberdade.

https://www.youtube.com/watch?v=aeVqz0ncmik&ab_channel=P%C3%A2melaSouzaP%C3%A2melaSouza
https://www.youtube.com/watch?v=aeVqz0ncmik&ab_channel=P%C3%A2melaSouzaP%C3%A2melaSouza
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de educar(se), uma conversa com Daniel 
Munduruku, disponível em: <http://www.
bienal.org.br/post/3364>. Acessado em 
20 de jun. de 2021.

NARVAÉZ, Iki Yos Piña. (2020), A fantasia 
de assaltar o museu, Tradução Cintia 
Guedes, In: Revista DR: Dossiê vibrações 
do inaudível, Disponível em: <http://
revistadr.com.br/posts/a-fantasia-de-
assaltar-o-museu/>. Acessado em 20 de 
jun. de 2021.

SIMAS, Luiz Antonio Simas e RUFINO, Luiz. 
(2018) Fogo no mato: a ciência encantada 
da macumba. Rio de Janeiro: Mórula 
editorial,.

SMITH, Linda Tuhiwai. (2018) Descolonizando 
metodologias: pesquisa e povos indígenas; 
tradução. Roberto G Barbosa. Curitiba: 
Ed. UFPR.

TRAVASSOS, Mariane. (2017) Falasimagens: 
Corpo, visualidades e saberes no 
cotidiano de uma escola pública popular, 
Dissertação de mestrado, PPGARTES UERJ. 
Rio de Janeiro, p. 103, 

https://www.instagram.com/genipapos/
https://www.instagram.com/genipapos/
http://www.bienal.org.br/post/3364
http://www.bienal.org.br/post/3364
http://revistadr.com.br/posts/a-fantasia-de-assaltar-o-museu/
http://revistadr.com.br/posts/a-fantasia-de-assaltar-o-museu/
http://revistadr.com.br/posts/a-fantasia-de-assaltar-o-museu/


47

Notas biográficas

ALDO VICTORIO FILHO foi professor de Artes Visuais da rede municipal de Educação do Rio de 
Janeiro; professor de Educação Artística da rede estadual de Educação do Rio de Janeiro. 
Graduado em Gravura pela Escola de Belas Artes UFRJ e Licenciado em Educação Artística. 
Mestre e Doutor em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ. 
Professor visitante da Facultad de Belles Arts da Universitat de Barcelona 2017/2018. 
Professor Associado; Coordenador do curso de Licenciatura em Artes Visuais; Docente do 
Programa de pós-graduação em Artes — PPGARTES e do Programa de pós-graduação em 
Educação — PROPED, ambos da UERJ. Líder do Grupo de Pesquisa Estudos Culturais em 
Educação e Arte: Linha de Pesquisa Juventude Líquida: estética/educação/acontecimento 
— UERJ/UFRRJ; Coordenador da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico: Laboratório de 
Ensino da Arte (Instituto de Artes da UERJ) e do Projeto Saúde e Arte (Unidade de Psiquiatria 
do Hospital Universitário Pedro Ernesto— UERJ) Pesquisador do Grupo de Pesquisa Cotidiano 
Escolar e Currículo — UERJ, Linha de Pesquisa Práticas Curriculares Cotidianas e Emancipação 
Social e do Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação — UFG. Cientista do Nosso Estado 
FAPERJ e Procientista UERJ. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7132-8615 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Educação, Rua São 

Francisco Xavier, 524, Grupo12.037-F, CEP 20550-013, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

PÂMELA SOUZA DA SILVA é Professora da Rede Muncipal o Rio de Janeiro e Doutoranda do 
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As 
suas principais linhas de investigação são o Ensino da Arte e Cultura Visual. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4913-1453 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Educação, Rua São 

Francisco Xavier, 524, Grupo12.037-F, CEP 20550-013, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

RODRIGO TORRES DO NASCIMENTO é Professor no Colégio de Aplicação da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro. Doutorando em Educação pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. As suas principais linhas de investigação são a Educação, o Ensino da Arte e a 
Cultura Visual. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4820-8962 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Educação, Rua São 

Francisco Xavier, 524, Grupo12.037-F, CEP 20550-013, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

https://orcid.org/0000-0002-7132-8615
https://orcid.org/0000-0002-4913-1453
https://orcid.org/0000-0003-4820-8962


48 Constelações afetivas CP2  
e as lições de Nise da 

Silveira: multiversos, saberes 
e diálogos entre saúde, arte 

e educação

Affective constelations CP2 and the lessons  
of Nise da Silveira: multiverses, knowledge and 

dialogues between health, art and education

ALEXANDRE GUIMARÃES

Brasil, professor.  
AFILIAÇÃO: Colégio D. Pedro II. “Campo de São Cristóvão, 177 CEP 20921-903 Brasil.

Abstract: This communication intends to share 
the institutional partnership between Colégio 
Pedro II and Instituto Municipal Nise da Sil-
veira (IMNS), providing opportunities, along 
with the epistemic contours of the CONGRESSO 
MATERIAL-PRIMA 2021, experiences in the edu-
cational field in the arts, within a perspective of 
emotional care, culminating in the presentation 
of a virtual gallery and in the meeting “Memória 
da Loucura 3 — Mental health in times of pan-
demic: ruptures and reinventions”. In this way, 
the text announces reflections on knowledge, ar-
tistic experiences in the context of basic educa-
tion, rethinking pedagogical practices in the chal-
lenge of distance interaction through the project 
“Affective Constellations CP2”, inspired by lessons 
from the Museu das Imagens do Inconsciente, in 
dialogue with Dra. Nise da Silveira, a reference 

Resumo: A presente comunicação pretende 
compartilhar a parceria institucional reali-
zada entre o Colégio Pedro II e o Instituto 
Municipal Nise da Silveira (IMNS), oportu-
nizando, junto aos contornos epistêmicos do 
Congresso Matéria-Prima 2021, as experiên-
cias no terreno educacional em artes, dentro 
de uma perspectiva de cuidado emocional, 
culminando com a apresentação de uma 
galeria virtual e no encontro “Memória da 
Loucura 3 — Saúde mental em tempos de pan-
demia: rupturas e reinvenções”. Desta forma, 
o texto anuncia reflexões entre saberes, expe-
riências artísticas no âmbito da educação bá-
sica, repensando as práticas pedagógicas no 
desafio de interação à distância pelo projeto 
“Constelações afetivas CP2”, inspirando-se 
nas lições advindas do Museu das Imagens 

Submetido: 30/06/2021 Aceitação: 12/07/2021
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1. De mãos dadas com Nise: 
[re]ativando e reinventando os caminhos da escola

“Vivam a imaginação, ela é a nossa realidade mais profunda.”
Nise da Silveira

Diante do difícil contexto provocado pela crise pandêmica, em meio a inúme-
ros desafios que ainda impactam e atingem mundialmente o cotidiano escolar, 
considera-se importante compartilhar junto ao Congresso Internacional Maté-
ria-Prima — na expectativa de se comunicar a diferentes realidades no planeta 
–, as novas perspectivas que se abriram, oportunizando aprendizados significa-
tivos sobre o cuidado emocional, a envolver o Ensino da Arte e a Saúde Men-
tal. Esta comunicação, portanto, deseja enfatizar o feliz encontro entre saúde 
e educação, no âmbito específico das experiências pedagógicas desenvolvidas 
durante o período remoto no Colégio Pedro II em parceria com o Instituto Mu-
nicipal Nise da Silveira (IMNS).

Assim, nestes tempos de privações, inseguranças e incertezas, sobretudo a 
Sul da Quarentena (SANTOS, 2020), a considerar as desigualdades estruturais/ 
sociais que acometem estas regiões, poderosas e indispensáveis se tornam as li-
ções de Nise da Silveira (Alagoas, 1905 — Rio de Janeiro, 1999), destacada médi-
ca brasileira que revolucionou a psiquiatria no país por intermédio de estreitos 
laços mantidos com os universos criativos/ regeneradores advindos do cotidia-
no imerso na arte. Em seu legado, multiplicam-se até hoje, ações transforma-
doras derivadas do seu reconhecido trabalho de terapia ocupacional (SILVEIRA, 
1992), onde a rotina hospitalar passou a admitir configurações de ateliês, com 
a reformulação de espaços para abrigar experiências artísticas a favor da rege-
neração/ recuperação mental. Entre tantas lições deixadas por esta combativa 
médica alagoana, costumava dizer que: 

do Inconsciente e no diálogo fértil com a Dra. 
Nise da Silveira, referência em seus estudos 
envolvendo arte e saúde mental. 
Palavras chave: arte educação / saúde mental 
/ cotidiano escolar.

in her studies involving art and mental health.
Keywords: art education / mental health / school 
life.
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O trabalho no ateliê revela que a pintura não só proporciona esclarecimentos para a 
compreensão do processo psicótico, mas constitui igualmente verdadeiro agente tera-
pêutico. Nise da Silveira (1992:18)

Também impactado por estas preciosas lições interdisciplinares, Mario Pe-
drosa (1900-1981), renomado e respeitado crítico de arte brasileiro, chegou a 
afirmar que dois acontecimentos lhe chamaram a atenção no campo artístico-
-cultural na décadas de 1940: as ideias colocadas em prática por Augusto Ro-
drigues (1913-1993), junto a Escolinha de Arte no Brasil e o segundo fato — con-
siderado o mais relevante, de acordo com a sua opinião — “(...) a iniciativa da 
dra. Nise da Silveira, ao organizar no Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro 
uma seção terapêutica ocupacional para seus internados” (BRITO & PALMA, 
2019). Acrescenta-se que recentemente foi publicado o livro “Antídoto do Mal: 
crítica de arte e loucura na modernidade brasileira”, de Gustavo Henrique Dio-
nísio, onde os paradigmas evolvendo saúde, arte educação se entrelaçam nas 
contribuições do crítico Mário Pedrosa e Nise da Silveira, celebrando-se os be-
nefícios do encontro destas áreas, consubstanciadas nestas trocas de saberes.

Chegando-se até aos nossos dias e atentando-se para o poder e o benefício 
destas interfaces, ainda durante o ano de 2019, integrando grupo de professo-
res que acompanhava a turma do CAIS (Classe de Adequação Idade e Série) do 
Colégio Pedro II pelo Campus Escolar Engenho Novo II, foram estreitados os 
laços com o Instituto Municipal Nise da Silveira em uma visita transformadora, 
envolvendo neste roteiro o Setor Educativo do Museu das Imagens do Incons-
ciente e o Espaço Travessia — setores do complexo hospitalar e educacional do 
IMNS. Cabe lembrar que os alunos, concluintes do segundo segmento do ensi-
no fundamental II, assistiram, anteriormente à realização da visita de campo, 
o longa-metragem Nise: Coração da Loucura (Brasil, 2016), produção fílmica 
fruto de ampla pesquisa sobre a saúde mental no Engenho de Dentro, em uma 
estratégia de preparação para compreensão das lições de Nise. Assim, já opor-
tunidade da visita, muitas perspectivas emancipadoras se abriram, a romper os 
muros escolares e o mundo das imagens de Nise da Silveira, preanunciando, de 
algum modo, a parceria que se estabeleceu à frente...

No ano seguinte, surpreendidos com a pandemia e com o quadro de sus-
pensão das atividades acadêmicas no dia 16 de março de 2020, conforme nota 
à comunidade escolar divulgada pela reitoria, houve a subsequente criação 
de comitês e Grupos de Trabalho, com um GT Central e diversos GTs locais, 
a exemplo do grupo de professores formado no Campus Engenho Novo II do 
Colégio Pedro II. Em uma das reuniões, foi então sugerido ao GT uma nova 
aproximação com Nise da Silveira, onde, após acolhimento desta proposta 
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internamente, foi encaminhado um convite a esta respeitada instituição-guar-
diã das lições de Nise, acompanhado por uma série de questionamentos que 
nos afligiam naquele momento, buscando-se um diálogo recomendável entre 
saúde e educação, a saber: a partir da formação e experiência profissional den-
tro do IMNS, quais seriam as melhores estratégias a serem adotadas no campo 
da Saúde Mental/ Emocional/ Social no período pós pandêmico nas escolas? 
Quais seriam as possíveis argumentações e soluções que não poderiam se au-
sentar deste debate? Reconhecendo todo o trabalho transformador que todas 
as equipes e grupos de trabalho realizam no IMNS, pergunta-se: como o retorno 
à realidade escolar poderia se tornar um momento menos traumático, dando 
lugar a uma perspectiva mais acolhedora do ponto de vista das práticas tera-
pêuticas? Como professores do Colégio Pedro II e outras instituições escolares 
podem aprender com as práticas realizadas no IMNS? Quais as lições de Nise 
da Silveira neste momento de pandemia e pós-pandemia, no âmbito da realida-
de escolar? Quais seriam as possíveis estratégias/ dinâmicas de trabalho reco-
mendáveis que poderiam ser adotadas em sala de aula e em diferentes espaços 
de convivência no período pós pandêmico nas escolas? Seria possível repensar 
a escola a partir dos paradigmas da visão revolucionária de Nise da Silveira? De 
que modo e como “A melhoria do atendimento pelo contato afetivo” pode gerar 
boas soluções junto ao ambiente escolar, se estendendo, de modo transdiscipli-
nar “saúde” e “educação”, às práticas pedagógicas em um momento de quaren-
tena e pós-isolamento social? A transformação, envolvendo a desconstrução 
manicomial, que vem sendo pensada e desenvolvida junto ao IMNS pode ser 
estendida, de algum modo, a novas perspectivas de se repensar o modelo e as 
práticas escolares, gerando novos caminhos entre a escola e as formas de aco-
lhimento terapêutico, entre o cotidiano escolar e os paradigmas que lidam com 
a Saúde Mental/ Social/ Emocional?

Evidentemente que o contexto da pandemia trouxe inúmeros desafios à 
educação, não obstante, situações singulares e muito particulares deveriam ser 
discutidas e repensadas no âmbito do Ensino da Arte. Afinal, depois de suspen-
sas as atividades acadêmicas presenciais, também houve a interrupção de todo 
o acompanhamento pedagógico dedicado a observação direta das realidades 
plásticas, tanto na relação fruitiva com as obras de arte em exposições, como 
das práticas de ateliês. Neste sentido, buscou-se reavaliar estratégias que pu-
dessem contornar tais aspectos, em diálogo com os cuidados com a saúde men-
tal. Assim, também foram apresentadas as seguintes questões às psiquiatras do 
IMNS: como a arte, educação e culturas poderiam, dentro das várias realidades 
escolares do ensino público no Brasil, serem reativadas conjuntamente com o 
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Instituto Municipal Nise da Silveira, em uma perspectiva de parceria, abertura 
e troca de saberes? O acervo de ideias, saberes e imagens não se tornam impres-
cindíveis neste momento às escolas do Brasil e do Mundo? Do ponto de vista 
curricular e pedagógico este acervo não se constitui como material pedagógi-
co de suma importância? Como as modalidades de ensino remoto, poderiam 
acontecer nutrindo-se de um intercâmbio com os saberes atuantes no Instituto 
Municipal Nise da Silveira? 

A partir destes questionamentos encaminhados ao Instituto Municipal Nise 
da Silveira em meados de 2020, nos foi possível ter acesso a outros entendimen-
tos e visões sobre como reagir às questões emocionais com o distanciamento 
social, entre tantos desafios correlatos à educação em contexto de difícil rea-
dequação. Assim, no dia 13 de agosto de 2020 foi realizado o encontro virtual 
intitulado “Saúde Mental em tempos de Pandemia: o que podemos aprender 
com os profissionais do IMNS”. Não se sabia até esta data, nos termos que ora 
nos encontrávamos, quais seriam as melhores estratégias e caminhos pedagó-
gicos a serem adotados. Neste sentido, registra-se que toda a comunidade es-
colar do Colégio Pedro II se tornou imensamente grata pelas qualificadas refle-
xões oferecidas nesta oportunidade, de modo estimular novas perspectivas na 
área educacional em parceria com o Instituto Municipal Nise da Silveira. Ade-
mais, vivíamos à época um extenso debate acerca do ensino remoto à distância 
e como equacionar/ garantir o acesso digital igualitário para todos os alunos, 
conforme os contornos das pautas em diversos fóruns internos da instituição. 
Não obstante, a percepção geral foi de que após a acolhida dos paradigmas 
apresentados neste encontro, houve uma renovação do espírito pedagógico, a 
entrelaçar os âmbitos epistêmicos entre saúde e educação, gerando inúmeros 
projetos de acolhimento cognitivo e emocional no Colégio Pedro II. 

2. Constelações Afetivas CP2: abertura para a escuta 
e a projeção de multiversos
 

(...) Na qualidade da experiência psíquica, a imagem interna será mesmo, em muitos 
casos, mais importante que as imagens das coisas externas. Acentuemos que a imagem 
interna não é um simples conglomerado de conteúdos do inconsciente. Constitui uma 
unidade e um sentido particular: expressão da situação do inconsciente, consteladas 
por experiências vividas pelo indivíduo. (SILVEIRA, 1992:82) 

Inspirando-se nas lições de Nise, anuncia-se as “Constelações Afetivas CP2” 
— projeto que se propôs a abrir amplo canal de comunicação com a comunida-
de escolar, envolvendo escuta e trocas socioafetivas nos meses de quarentena, 
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entre estudantes, professores e servidores do Colégio Pedro II, pensando-se no 
acolhimento emocional em tempos de pandemia. Assim, de modo a responder 
ao momento de isolamento social provocado pela Covid-19, as “Constelações 
afetivas CP2” pretendeu, de modo colaborativo, resgatar as sociabilidades por 
meio das visualidades, valorizando o protagonismo discente e as intertextua-
lidades em caráter poético/ plástico/ expressivo, de modo a oportunizar uma 
grande e expandida galeria virtual, se colocando de modo extensivo à participa-
ção de diversos setores, equipes e profissionais da instituição, abrindo-se tanto 
para departamentos, segmentos educacionais/ pedagógicos, como para possí-
veis parcerias com os núcleos de pesquisa, extensão e culturas do Colégio Pedro 
II. A ideia seria [re]ativar e celebrar o [re]encontro com os alunos, mediante a 
exposição do potencial criativo revelado em desenhos ou em outras linguagens, 
facultado para despertar interesses, visitas e acessos virtuais, a qualquer tem-
po, em regime de curadoria estudantil participativa/ interativa. Com efeito, a 
presente proposta buscou se se articular, inicialmente, por meio das imagens e, 
paulatinamente abrindo-se para outras linguagens/ expressões artísticas, em 
conexão permanente com os multiversos e realidades subjetivas dos educan-
dos, que assim desejassem se manifestar artisticamente, com vistas a reativar o 
período letivo de 2020. No edital podia-se ler:

O projeto “CONSTELAÇÕES AFETIVAS CP2” chegou e deseja abrir amplo canal de 
comunicação entre você e toda a comunidade escolar, envolvendo a CRIATIVIDADE 
dos estudantes do Colégio Pedro II, por meio de diversas EXPRESSÕES ARTÍSTICAS.
A ideia deste espaço é celebrar o [re]encontro das sociabilidades por meio das VISUA-
LIDADES, mediante a exposição de IMAGENS e de TRABALHOS AUTORAIS em 
uma ampla GALERIA VIRTUAL nutrida pelo protagonismo discente. Este mural 
interativo deverá ser disponibilizado em breve, oportunizando conexão permanente 
com os multiversos e realidades subjetivas dos educandos, que assim desejarem se ma-
nifestar artisticamente.
As “Constelações Afetivas CP2” deseja se articular, buscando acolher, entender e refle-
tir sobre o momento que estamos vivemos, visando a reintegração social do ambiente 
escolar. De modo afetivo, sublinha a valorização dos seguintes eixos: Escuta/ Expres-
sividade/ Ludicidade/ Corporeidade/ Memória/ Espacialidade.

Assim, afetado pelo encontro interinstitucional firmado entre o Colégio Pe-
dro II e o Instituto Municipal Nise da Silveira (IMNS) e, também encontrando 
respaldo nas ideias do Professor José Pacheco, a referida proposta desdobrou-
-se tanto nos estudos dedicados à saúde mental e às imagens do inconsciente, 
bem como no trabalho desenvolvido pela Escola da Ponte em Portugal, cor-
rentes de pensamento entendidas aqui como forças complementares, consi-
deradas imprescindíveis neste momento em que se pensam estratégias para a 
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recondução/ restabelecimento dos vínculos psico/socio/pedagógicos da vida 
escolar, abruptamente interrompida. As duas vertentes, com décadas de expe-
riência em suas respectivas trajetórias, ambas recentemente compartilhadas 
por meio de rodas de conversa abertas à sociedade, ao emprestar significativa 
fonte de inspiração/ qualificação/ orientação aos debates ora em curso, vem 
ajudando sobremaneira a atender as atuais demandas/ desafios de vários con-
textos escolares. Desta forma, tais aberturas de diálogos, fruto das iniciativas 
promovidas pelo GT de Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de Acolhimento 
do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II, se anunciam aqui, portanto, 
como caminhos convergentes, com uma vasta gama de possibilidades, entre as 
particularidades das duas áreas e dos campos de conhecimento que represen-
tam, envolvendo SAÚDE e EDUCAÇÃO.

Assim, conforme as proposições e recomendações discutidas e anunciadas 
pelo GT Central do Colégio Pedro II e em diálogo com a proposta do SOEP (Se-
tor de Orientação Educacional e Pedagógica) apresentadas ao GT do Campus 
Engenho Novo II, o projeto “Constelações afetivas CP2”, acolhido pelo GT de 
Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de Acolhimento do Campus Escolar En-
genho Novo II do Colégio Pedro II, buscou valorizar os seguintes eixos em pro-
posição, em entendimento já compartilhado: Escuta/ Expressividade/ Ludici-
dade/ Corporeidade/ Memória/ Espacialidade.

A ideia foi oportunizar um espaço multidirecional, franqueado a múltiplas 
temporalidades e contextos, abrindo-se para o trânsito constelar poético-afeti-
vo por meio de narrativas imagéticas a serem publicizadas em plataforma digi-
tal, permitindo, em ambiente amigável, livre acesso e visitação, em página vir-
tual do Colégio Pedro II. Com efeito, uma vez disponibilizado o edital contendo 
as diretrizes deste projeto, contando com a aprovação/respaldo institucional/ 
departamental e/ou por GT, abriu-se o caminho para a “escutatória” (ALVES, 
1999) e mesmo para uma “pedagogia como prática da liberdade” (FREIRE, 
2013), envolvendo diversas linguagens e modalidades artísticas, em conexão 
e aberto a outros projetos de natureza semelhante já apresentados no GT do 
Campus Engenho Novo II, em diálogo com outras inciativas similares promovi-
das/ pensadas em outros campi do Colégio Pedro II. Não obstante, este projeto 
ressalta a importância do acolhimento emocional por meio da expressão visual 
dos estudantes, a exemplo do que Nise da Silveira sempre ressaltou no desen-
volvimento de seu trabalho arte-terapêutico:
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Atribuímos grande importância a imagem em si mesma. Se o indivíduo está mergu-
lhado no caos de sua mente consegue dar forma às emoções, representar em imagens 
as experiências internas que o transtornam...
Nise da Silveira

Importante sublinhar que projeto se desenvolveu como fruto da parceria 
com o Instituto Municipal Nise da Silveira que, por meio da participação gene-
rosa das psicólogas e profissionais atuantes no campo da saúde mental, a atual 
diretora Erika Pontes, acompanhada por Gisela Giannerini, Valéria Rodrigues 
e Daniele Ribeiro, especialistas que iluminaram o cenário a ser enfrentado. As-
sim, por meio desta significativa e qualificada contribuição e em contato com 
tantos conhecimentos compartilhados, foi possível dar outros rumos com novo 
ânimo às discussões mantidas por diversos fóruns e Grupo de Trabalho do Co-
légio Pedro II. Entre tantas reflexões marcantes deste encontro, a certeza da 
escuta, a partir da ideia de que “entre ‘o volta e o não volta’, tem um mundo...”, 
a necessidade de se ocupar este cenário de ressocialização, visando o melhor 
acolhimento emocional dentro do regime escolar, fazendo, tal estratégia, toda 
a diferença sobre a sensível realidade que ainda estamos vivendo...

O objetivo do projeto foi o de promover o acolhimento emocional pela valo-
rização desta escuta, articulada à expressividade visual e às formas lúdicas da 
arte (HUIZINGA, 2014:178), recuperando o espaço para as manifestações/ de-
licadezas/ de cada subjetividade artística discente “adormecida” ou “invisibi-
lizada” durante o período de quarentena. Aliando-se às imagens internas, o [re]
encontro com os saberes cotidianos/ interesses/ repertórios dos estudantes, 
incorporando outras linguagens de livre escolha, de modo a estabelecer uma 
constelação intertextualizada.

(...) Na qualidade da experiência psíquica, a imagem interna será mesmo, em muitos 
casos, mais importante que as imagens das coisas externas. Acentuemos que a imagem 
interna não é um simples conglomerado de conteúdos do inconsciente. Constitui uma 
unidade e um sentido particular: expressão da situação do inconsciente, consteladas 
por experiências vividas pelo indivíduo. (SILVEIRA, 1992:82) 

3. Constelações Afetivas CP2: multiversos em expansão...
Nesta reflexão dialógica e expandida do legado de Nise reverberado no Ensino 
da Arte, importante ressaltar o grande valor que esta voz revolucionária atri-
bui às imagens internas, à escuta das vozes do mundo interior, não obstante, 
conjugando-se a outros fatores, como o amor aos bichos e o “(...) contato afe-
tivo de uma pessoa com outra”. Fundamental neste processo, refletir sobre a 
potência de todas as lições de Nise, uma constelando a outra junto à educação, 
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Figura 1 ∙ Capa do Projeto Constelações Afetivas CP2. Fonte 
própria. Criação Alexandre Guimarães. 
Figura 2 ∙ Capa do Cordel em homenagem a Dra. Nise da 
Silveira. Fonte própria. Criação Alexandre Guimarães.
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sobretudo beste período pandêmico, de modo a gerar ambientes regenerativos 
e daí avançar na direção de universos simbólicos possíveis em uma compreen-
são complexa de mundos, desenvolvendo-se em várias “(...) claves e pautas, em 
uma linguagem que transforma e é transformadora”...

Acentuemos que a imagem interna não é um simples conglomerado de conteúdos do 
inconsciente. Constitui uma unidade e contém o sentido particular: expressão da si-
tuação do consciente e do inconsciente, constelados por experiências vividas por cada 
indivíduo! (SILVEIRA, 1992) 

Saudações afetivas a todos! — Desta forma, em diversos materiais audiovi-
suais em sequência, eram iniciadas as sessões assíncronas junto aos alunos du-
rante o período de apoio cognitivo e emocional em Artes Visuais no Campus do 
Engenho Novo II do Colégio Pedro II, sempre em diálogo com as lições de Nise 
da Silveira, a grande inspiradora das “Constelações Afetivas CP2” (Figura 1). Na 
primeira semana de atividades assíncronas foi apresentada juntamente com a 
mensagem de boas-vindas aos alunos, a proposta para criações com tema li-
vre, estabelecida em fluxo contínuo, conforme as lições de Nise da Silveira e em 
atenção ao projeto do grêmio estudantil e do SOEP com o nome O Pedro II que 
queremos e desejamos. A partir daí, passou a acontecer um sucessivo e vibrante 
envio de imagens evocando os sentimentos de memória, liberdade e saudades 
do ambiente escolar, nutridas de soluções surpreendentes, realizadas em lin-
guagens distintas, reencaminhado temas e ultrapassando as próprias expecta-
tivas do projeto. Já na segunda semana, valorizou-se a relação afetiva com os 
bichos de estimação, onde os alunos tiveram a oportunidade se se aproximar de 
todo o legado desta alagoana, autora do Livro “Gatos: A emoção de lidar” (SIL-
VEIRA, 1998). Nas rimas criadas especialmente para este momento, os alunos 
puderam interagir com o cordel “Nise da Silveira: entre os bichos, a arte e a lou-
cura”, (Figura 2) onde se pôde ler:

Uniu arte à sabedoria animal
Mudou o curso da Saúde Mental
No Brasil se agigantou até
Ganhar fama internacional
Transformou manicômios
De modo especial
Ambientes sadios de cores...
Que entre latidos, miados,
mandalas e flores
Converteu salas, corredores
Em ateliês e galerias
Que ousadia genial!
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Reformado enfermarias
Quantas lições, sabedoria!...
Na terapia ocupacional!
Autoria: Alexandre Guimarães

A terceira semana foi aprofundado o tema das mandalas, mantendo-se a co-
nexão com a animação “Estrela de Oito Pontas” e a obra de Fernando Diniz; na 
quarta postagem, o projeto valorizou a exposição virtual “Há flores em tudo o que 
vejo”, mantendo-se contato com as ações promovidas pelo Espaço Cultural do 
Colégio Pedro II; na quinta semana, o projeto se abriu aos espaços afetivos e co-
tidianos, ao jardim interior, conforme foi proposto aos alunos. Na sexta sema-
na, o projeto Constelações Afetivas festejou as lições de Nise por meio do sam-
ba e do Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana. Durante estes meses, diversos 
trabalhos artísticos foram enviados de modo espontâneo, sem a que houvesse 
ainda a contabilização das horas letivas.

Com a reverberação positiva deste projeto, surge o convite para a participa-
ção da Mesa Diálogos II — “Experiências e reinvenções em arte e cultura” no 
Seminário virtual Memórias da Loucura 3: Saúde mental em tempos de pandemia: 
rupturas e reinvenções, realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2020, organi-
zado pelo Instituto Municipal Nise da Silveira (Figura 4). O projeto Constela-
ções Afetivas CP2 pôde, então, ser apresentado em diálogo com Gloria Thereza 
Chan e Diana Kolker, envolvendo nesta conversa, o Colégio Pedro II, o Museu 
das Imagens do Inconsciente e o Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporâ-
nea. Nesta oportunidade foi veiculado um pequeno vídeo, contendo a produção 
artística dos alunos do Campus Engenho Novo II (Figura 3).

Ao longo a transmissão deste seminário, a par das “constelações”, foram 
apresentadas as seguintes reflexões: por que não [re]pensarmos uma pedago-
gia onde haja o fortalecimento do campo epistêmico que pudesse integrar Saú-
de, Educação e Culturas? Por que não reinventar a escola mediada pelo brilho 
constelar de um regime de afetos que lide com a saúde mental de modo eman-
cipador? Por que não produzir uma rede onde os alunos sejam acolhidos, ati-
vando as paixões alegres, a remediar as tristezas e dores do mundo? Por que não 
afetarmos a escola e ela nos afetar positivamente também por meio de uma pe-
dagogia de contornos lúdicos e terapêuticos, integrando-se, de alguma forma, 
ao Método Nise? Não seria melhor nos cercarmos de uma pedagogia de afetos de 
cuidados? Uma pedagogia de emancipação do Ser?...

Além disso, registra-se que o projeto Constelações Afetivas traduz e dá luz a 
muitas influências do campo formativo e reflexivo do ensino das Artes Visuais. 
Tal projeto, em paralelo aos engenhos relacionados ao Instituto Municipal Nise 
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Figura 3 ∙ Conjunto de trabalhos criados em tempos de pandemia 
para o projeto “Constelações Afetivas CP2.”
Figura 4 ∙ Seminário Memórias da Loucura 3: Saúde Mental em 
tempos de pandemia: rupturas e reinvenções. Acervo IMNS.
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da Silveira, também reverbera leituras empreendidas pelo grupo de pesquisa 
Observatório de Comunicação Estética, liderado pela professora Isabela Frade, 
por muitas trocas envolvendo o Departamento de Artes Visuais e a pós-gradua-
ção Saberes e Fazeres do Ensino de Artes Visuais do Colégio Pedro II, devendo-
-se se valorizar todos os encontros com pesquisadores e educadores participan-
tes da ANPAP, CONFAEB, REDE VISÍVEL, bem como nas lições geradas pelo 
Congresso Internacional MATÉRIA-PRIMA.

Ao tomar contato com a galeria artística das “constelações”, o sentimento 
de reencontro, pertencimento e de grande aprendizado sobre o tema da saúde 
mental na reativação das sociabilidades escolares, renovando esperanças em 
dias melhores, articulando-se, ao mesmo tempo, a um fazer pedagógico rein-
ventado, readaptado em difícil contexto pandêmico (Figura 4). Muitos traba-
lhos recebidos via correio eletrônico receberam títulos outros não, se confun-
dindo, neste aspecto, com o acervo do Museu das Imagens do Inconsciente, 
valendo-se do diálogo fértil entre as geografias internas e as formas esponta-
neamente criadas, em um regime de autonomia e liberdade criativa.

Doutor, eu ouço vozes
Doutor, eu ouço vozes/
Vozes que vêm do além 
É preciso resistir 
Ninguém solta a mão de ninguém!!
É remédio pra cá 
É oficina pra lá 
Na terapia, eu vou me encontrando 
E se a saudade apertar 
Eu quero apenas amar 
O Loucura Suburbana vai passar
O Loucura Suburbana 
Mais uma vez 
O Loucura Suburbana com vocês!

3. Considerações e lições finais

“Não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem 
um pouco de loucura.”
Nise da Silveira

Na oportunidade desta edição do Congresso Matéria-Prima, espera-se que as 
lições apresentadas possam sempre oferecer novos modos de se [re]pensar os 
processos educacionais em arte, valorizando-se o “Método Nise” e o “Mundo 
das Imagens” (SILVEIRA, 1992) no trânsito epistêmico entre saúde e educação. 
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Figura 5 ∙ Produção discente do Campus Engenho 
Novo II — Colégio Pedro II, integrada ao projeto 
“Constelações Afetivas CP2”.
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Figura 6 ∙ Produção discente do Campus Engenho Novo II — 
Colégio Pedro II, integrada ao projeto “Constelações Afetivas CP2”.
Figura 7 ∙ Produção discente do Campus Engenho Novo II — 
Colégio Pedro II, integrada ao projeto “Constelações Afetivas CP2”.
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Figura 8 ∙ Página do Cordel em homenagem  
a Dra. Nise da Silveira.
Fonte própria. Criação Alexandre Guimarães.
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Assim, dentro da ideia de integrar tais paradigmas, importe atentar para as for-
mas terapêuticas que lidem com a livre imaginação e com o repertório psíquico 
dos próprios educandos (Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8). Sem contar com 
os benefícios de uma pedagogia renovada do Ensino da Arte, na leitura e deco-
dificação das obras (BARBOSA, 1999), em articulação com o acervo do Museu 
das Imagens do Inconsciente, oferecendo muitas lições de vida e por meio de 
visualidades que, em muitos casos, nos remetem a diversas poéticas e trabalhos 
conhecidos da História da Arte Ocidental, não obstante, sem que houvesse, por 
parte destes criadores do núcleo histórico do Engenho de Dentro, nenhum con-
tato com tais produções...

Ressalta-se que a parceria apresentada, ao reunir diferentes formações, 
tornou-se fundamental para a mudança de rumos nos direcionamentos adota-
dos no último ano letivo que segue acontecendo em 2021, servindo tanto para 
nutrir discussões internas, estimulando projetos e propostas de acolhimento 
cognitivo e emocional durante a fase de ensino remoto no ano de 2020, como 
também contribuído para se repensar a escola em termos curriculares e peda-
gógicos. Superando as diversas experiências de isolamento, a artigo sublinha 
a importância do encontro entre saúde mental e educação em tempos de pan-
demia — elo fundamental para a retomada e reinvenção sadia/ afetiva do coti-
diano escolar. Nesta comunicação, por fim, buscou-se compartilhar o encontro 
de geografias internas e externas, ambas se complementando em uma extensa 
rede de afetos e de imagens, no intercâmbio permanente entre diversas narrati-
vas e olhares. No recesso dos ambientes domésticos, sem sair de casa, acredita-
-se que os alunos, ao visitar muitos desses mundos, puderam recuperar parte 
do ambiente socioafetivo perdido, (re)vendo seus colegas por meio de muitas 
“constelações afetivas”, que seguem em expansão... 
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Almedina. ISBN 978-972-40-8496-1.

SILVEIRA, Nise da. (1992) O Mundo das 
Imagens. Rio de Janeiro: Editora Ática.

SILVEIRA, Nise da. (1998). Gatos: A emoção 
de lidar. Rio de Janeiro: Léo Christiano 
Editorial,.



66 Na cabeça de um aluno 
está um mundo em 

construção: Por uma 
Educação Artística Ativista 

In a student`s mind is a world under construction:
For an Activist Arts Education

ANA CARREIRA* & SANDRA PALHARES**

*AFILIAÇÃO: Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior de Educação, Departamento de Artes Visuais, Campus de 
Santa Apolónia, 5300-253, Bragança, Portugal. Universidade do Minho, Instituto de Educação, Campus de Gualtar, 4710-
057, Braga, Portugal

**AFILIAÇÃO: Universidade do Minho, Instituto de Educação, Campus de Gualtar, 4710-057, Braga, Portugal

Abstract: Based on the work of artist Graça 
Morais, it is intended to raise social issues in 
the Educação Visual classroom. The project was 
developed with 8th grade classes, in a Trás-os-
Montes school, based on three thematic lines: 
the territory; the valorization of women in the 
community and finally the violence of war and 
migrants. It is intended to enable the student as 
an active and socially aware citizen.
Keywords: contemporary art / Graça Morais / 
citizenship / visual arts.

Resumo: Partindo da obra da artista Graça 
Morais, pretende-se colocar na sala de aula de 
Educação Visual questões sociais. O projeto 
desenvolveu-se com turmas do 8º ano, numa 
escola transmontana, a partir de três linhas 
temáticas: o território; a valorização da mu-
lher na comunidade e, por último, a violência 
da guerra e os migrantes. Pretendeu-se capa-
citar o aluno como cidadão ativo e consciente 
socialmente. 
Palavras chave: arte contemporânea / Graça 
Morais / cidadania / artes visuais.

Submetido: 20/06/2021 Aceitação: 12/07/2021



67

1. Introdução  
A Educação Artística, nomeadamente as Artes Visuais, são uma área funda-
mental do conhecimento e do currículo, que pode e deve dar um contributo 
acrescido para uma reflexão e transformação de consciência social dos nossos 
jovens alunos. Nesse sentido, a educação artística, mais concretamente a dis-
ciplina de Educação Visual, através da arte contemporânea, proporciona uma 
análise do mundo e da sua comunidade, capacitando o aluno para um olhar 
mais crítico e autónomo.

Este estudo tem como objetivo central desenvolver competências, na área 
da Educação Artística, e, a partir dessas aprendizagens, dotar o aluno do 3º ci-
clo de escolaridade de competências ao nível da sua formação pessoal e social, 
particularmente, no âmbito de uma maior consciencialização social, e dessa 
forma, promover uma cidadania ativa dos alunos, valorizando o seu território. 

Partindo da obra da artista transmontana, Graça Morais, o projeto im-
plementou-se em 3 turmas do 8º ano de escolaridade durante o ano letivo de 
2020/2021, numa escola da região transmontana, a partir de obras cujas temá-
ticas estavam circunscritas aos seguintes temas: o território; a valorização da 
mulher na comunidade e a violência da guerra e os migrantes. A abordagem a 
estes temas foi coadjuvada com a visualização do documentário “Na Cabeça de 
Uma Mulher está a História de Uma Aldeia”, elaborado no ano de 2000, pela fi-
lha da artista, Joana Morais e a visualização e análise das obras sob temas muito 
próprios à artista, como a vida na aldeia, a lavoura, a valorização da mulher e 
temas mais recentes como a questão dos refugiados e migrantes.

O primeiro tema analisado em aula foi a origem da artista, o seu território, 
a sua aldeia. Espaço único de paisagens sobre o rio Douro e culturas como a 
oliveira que sempre fascinaram a artista; exemplos disso são “A Caça” ou “Es-
pírito da Oliveira” de 2010-201. Graça Morais nasceu numa aldeia a poucos 
quilómetros das aldeias de uma parte significativa destes alunos, maioritaria-
mente vindos de aldeias despovoadas onde o trabalho e a vida têm um ritmo 
particular, que tão bem Graça Morais retrata. Lugares estes onde, hoje, os salá-
rios permanecem baixos e as diferenças de género justificam diferenças entre 
a remuneração do trabalho igual, estas desigualdades, combinadas com outros 
fatores sociais menos favoráveis, continuam a impulsionar a emigração.

Se Graça Morais lembra em “Na Cabeça de Uma Mulher está a História de 
Uma Aldeia” que, a Mulher é o garante da memória da aldeia, torna-se impor-
tante mostrar aos nossos alunos que muitas destas Mulheres, suas mães e avós, 
continuam a ser exploradas por serem mulheres apesar de terem sido elas que 
mantiveram a singularidade das aldeias transmontanas, porque os homens, es-
ses, grande parte emigrou. 
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Seguiu-se assim, a segunda temática, a valorização da mulher na comuni-
dade, a Mulher, mãe e trabalhadora rural, como garante de transmissão dos 
valores às gerações futuras que, a artista retratou incessantemente na obra “As 
Marias”, de 1996 ou, na obra “As Escolhidas”, de 1994. 

Seguiu-se a apresentação da terceira temática, a violência da guerra e os 
migrantes, nalgumas destas séries, a artista explora a escalada de conflitos no 
Médio Oriente, com destaque para as “primaveras árabes” e, particularmente, 
para a guerra da Síria que despoletaram uma forte migração para a Europa e, 
nas quais a Graça Morais expressa a sua posição crítica, em obras como, A Ca-
minhada do Medo, Os Desastres da Guerra ou As Sombras do Medo (Letria, 2018). 

Por fim, foram também apresentadas aos alunos as séries mais recentes da 
artista como “Humanidade” e “Metamorfoses da Humanidade” de 2018, onde 
a artista reflete profundamente sobre o papel do Homem em relação ao outro, a 
humanidade e a desumanidade, inserindo-se estes trabalhos na última temática.

As linhas mestras deste trabalho, em sala de aula com os alunos, foram a 
apresentação destas temáticas da obra de Graça Morais, a sua pintura, impli-
cada socialmente, tentando aproximá-la e torná-la significativa para os nossos 
alunos, analisando o que os rodeia, o que continua a ser a vida nas suas aldeias 
que afinal tão próximo está da obra da artista com projeção internacional. 

Na arte contemporânea, muitos são os artistas que, desenvolvendo, uma 
consciência social, aproximam as suas práticas da intervenção social e política, 
tornando-se ativistas. Temos assistido a uma “viragem social” da arte, muitos 
artistas intervêm sobre a realidade e sobre as suas comunidades (Castellano & 
Raposo, 2019), que nos são apresentados por teóricos como Claire Bishop ou 
Grant Kester. Enquanto docente, considero urgente e necessário, na escola e na 
sala de aula, promover uma maior consciencialização para o significado social 
inerente à arte contemporânea para além da dimensão estética, colocando a 
ênfase no significado social e, neste caso específico, posicionando o aluno en-
quanto habitante deste território e representante desta comunidade através do 
labor da contemplação e subsequente interpretação do significado para, final-
mente, promover a dimensão ética a par da dimensão estética. 

2. Por um ativismo na sala de aula
É objetivo central, neste estudo, compreender de que forma a Educação Artísti-
ca pode contribuir para o desenvolvimento de competências ao nível da forma-
ção pessoal e social, particularmente, no âmbito de uma maior conscienciali-
zação social, e dessa forma, promover uma cidadania ativa dos alunos, ao nível 
do 3º ciclo de escolaridade. Procurou-se construir novas práticas em contexto 
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de sala de aula, cruzando conteúdos das Artes Visuais, nomeadamente da Arte 
Contemporânea e, especificamente, a partir da obra da artista Graça Morais 
que levantam questões sociais, com o propósito de nutrir a disciplina de Educa-
ção Visual com obras de arte socialmente responsáveis.

A própria artista, Graça Morais afirma que não pode ser mera espectadora 
do mundo que a rodeia (Letria, 2018:131).

Ora, na sociedade contemporânea, cada vez mais se assiste a um ressurgi-
mento de movimentos políticos antidemocráticos e anti-imigração no cerne da 
Europa e, tal como no mundo da arte, na educação artística, as questões sociais 
podem ser exploradas e, dessa forma, podem contribuir para preparar os nos-
sos alunos para uma cidadania ativa, porque nenhum de nós pode ser reduzido 
a mero espectador do que se passa neste território, neste país e no mundo.

Neste país, onde andamos a diferentes ritmos, continuamos a ser um país 
de assimetrias sociais, um país frágil, nas palavras de Graça Morais (Letria: 
2018:132), a escravatura continua a existir, a escravatura do trabalho de gente 
que vem para a Europa e também para Portugal à procura de paz e de trabalho 
(Letria, 2018:132). É urgente confrontar os nossos jovens com o que existe à sua 
volta, tal como as questões das desigualdades sociais, as desigualdades territo-
riais, as desigualdades de género.  

Em 2010, Teresa Eça (2010:134) questionava: “Estaremos a caminhar para 
uma educação que promova o desenvolvimento comunitário?” Efetivamente, 
a sala de aula pode ajudar na promoção do desenvolvimento das diferentes co-
munidades que caracterizam o território de um país assimétrico e, cuja inte-
rioridade se acentua cada vez mais e é, hoje, sinónimo de desigualdade. A sala 
de aula pode mostrar aos alunos que existem outros caminhos potencialmente 
mais sustentáveis para o território, caminhos esses sustentados em soluções 
que apostem na riqueza da natureza e no respeito pelo ambiente e, dessa forma, 
desenvolvendo nos jovens uma maior consciencialização. 

O estudo aqui apresentado foi desenvolvido nas aulas de Educação Visual 
em três turmas de 8º ano de escolaridade, totalizando um universo de 59 alu-
nos cujas idades oscilam entre os 13 e os 17 anos. As atividades implicavam a 
realização de um trabalho prático, mais concretamente, a elaboração de dese-
nhos, com múltiplos materiais e a respetiva memória descritiva, onde os alunos 
indicavam os elementos mais relevantes da biografia da pintora Graça Morais 
e explicavam qual a dimensão do seu trabalho, justificando o tema escolhido e 
as razões da sua escolha. Todos os trabalhos foram realizados em formato A3, 
e as respetivas memórias descritivas em formato A4; foi abordado o contexto 
particular da obra de Graça Morais e a valorização da respetiva comunidade, 
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do território onde Graça Morais nasceu, mas também o território onde estes 
jovens nasceram, vivem e crescem, permitindo uma reflexão sobre a importân-
cia do espaço que habitam, o seu território, único, e sua valorização, referindo 
as preocupações sociais que mais os sensibilizam de entre os temas abordados.

Os alunos tinham o poder de escolher o tema e os materiais que mais se ade-
quavam a transmitir as suas ideias. Desta forma, o trabalho desenvolvido na 
sala a partir destas temáticas pôde ser centrado nos interesses dos alunos, colo-
cando a ênfase no que é mais significativo no respetivo quotidiano, através dos 
materiais que mais se adequam a cada um, como grafite, marcadores, pastel de 
óleo ou colagens. Enfim, o aluno foi assim empoderado, na sala de aula, ao lhe 
ser permitido selecionar as temáticas que o aproximassem mais da realidade 
do seu lugar e comunidade. 

3. O Processo   
Este foi um projeto pedagógico e experimental, centrado no desenvolvimen-
to de desenhos e pinturas construídas nas aulas de Educação Visual, onde se 
pretendeu dotar o jovem aluno, de uma nova visão para o seu território, para o 
outro, o migrante, que afinal tão próximo está de qualquer um de nós e, final-
mente, fazê-lo refletir e compreender a questão de género na sua comunidade. 
Pretendeu-se uma mudança da forma como os nossos alunos olham para o seu 
território e para as questões sociais, desenvolvendo competências ao nível da 
cidadania ativa.

A análise dos trabalhos, desenhos e memória descritiva relativa a cada dese-
nho, foi feita com base numa metodologia qualitativa, compreendendo a análi-
se de imagem, dos temas escolhidos, recurso à cópia ou reinterpretação da obra 
da artista ou escolha criativa de uma nova imagem plástica. A primeira análise 
foi do tema escolhido por cada aluno. 

A grande maioria dos alunos trabalhou o tema da vida no campo, a matança 
dos animais ou as colheitas; foram no total 41 alunos, cujo exemplo é o trabalho 
apresentado na Figura 1. 

Seguiu-se o tema das questões de género; como um homem, em primeiro 
plano, que ralha com um conjunto de mulheres que trabalham no campo; in-
cluo aqui um trabalho em que uma aluna se autorretrata em frente a uma figura 
mais velha: quis representar a questão geracional, a figura sem máscara é a avó, 
a outra figura é ela, com máscara, em plena pandemia, Figura 2. 

Por fim, 6 trabalhos representam a violência, num dos trabalhos, em primei-
ro plano observa-se um edifício em chamas e um rasto de corpos sobre o chão, 
na sua memória descritiva, a aluna refere que tinha por objetivo “representar o 
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Figura 1 ∙ Trabalho de aluna, 2021. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Trabalho de aluna, 2021. Fonte própria.
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Figura 3 ∙ Trabalho de aluna, 2021. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Trabalho de aluno, 2021. Fonte própria.



73

país de onde fogem os migrantes (…) o edifício está em chamas pois foi atingido 
por uma bomba”; outro exemplo é a Figura 3, migrantes, nas suas embarcações, 
tentam sobreviver no mar, a aluna refere na sua memória descritiva, “eu repre-
sentei um monstro no meio do mar porque muitas pessoas que fogem nestas 
embarcações morrem em naufrágios”. 

Alguns destes trabalhos resgatam a metamorfose, uma temática cara à ar-
tista, curiosamente sempre com uma relação forte com a violência, tal com na 
série “Humanidade” de Graça Morais, exemplo, a Figura 4. 

Apenas um aluno não trabalhou qualquer dos temas sugeridos, abordou, no 
entanto, outro tema também já trabalhado pela artista, numa residência artísti-
ca em Sines, representando uma gaivota.

Relativamente ao recurso ou não às imagens retratadas pela artista e à ca-
pacidade criativa do aluno para produzir uma nova imagem plástica, avalia-se 
de forma positiva, a resposta dos alunos, a nível global, pois apenas 7 alunos 
fizeram um claro recurso à reprodução da obra da artista.

Conclusão
Apesar da recorrente crítica sobre o alheamento dos jovens relativamente às 
questões sociais, este estudo demonstra que estes jovens respondem muito po-
sitivamente quando são inquiridos sobre o impacto das novas aprendizagens 
nesta área, trabalhando com entusiasmo, alguns esforçaram-se por retratar o 
espaço das suas aldeias, à imagem do que viram na obra da artista analisada, 
outros por alertar para problemas sociais. Com o intuito de valorizar a harmo-
nia que existe neste território na interação entre Homem e Natureza, muitos 
dos jovens alunos, escolhem a representação da sua aldeia, do pomar ou do re-
banho, compreendendo que o território a sua aldeia, é efetivamente importan-
te e merece ser representada.

Este estudo permitiu constatar que na disciplina de Educação Visual, atra-
vés da análise de obras de arte contemporânea, nomeadamente a obra da artis-
ta Graça Morais, pode e deve ser um espaço de formação e consciencialização 
social através da abordagem à arte contemporânea socialmente comprome-
tida, contribuindo para uma formação plena dos jovens, tornando os nossos 
alunos cidadãos mais críticos e participativos numa sociedade que é deles, 
concluindo-se que a Arte Contemporânea abordada na sala de aula pode ser 
bastante eficaz para a transformação de ideias e conceitos preestabelecidos pe-
los alunos.
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1. Introdução
O presente artigo é uma proposta de atividade que tem como objetivos intro-
duzir os discentes a processos fotográficos alternativos, expandir o horizonte 
visual dos alunos, estabelecer um contexto mais abrangente da história da foto-
grafia contemporânea e estimular o pensamento criativo e crítico. Escolhemos 
introduzir a história dos processos alternativos sem recurso a câmara fotográfi-
ca e aplicar de forma prática a técnica de cianotipia — que se distingue pelo tom 
azul saturado das suas impressões — no contexto da sala de aula por considerar-
mos que as suas limitações encorajam os alunos a procurar soluções criativas 
no processo de produção. Esta proposta foi desenvolvida e testada por nós, em 
contexto académico, de acordo com as especificações da Unidade de Formação 
de Curta Duração de Fotografia e Imagem Digital, do curso profissional Técni-
co de Multimédia.

2. Cianotipia: contextualização e enquadramento histórico
A cianotipia, um processo fotográfico cujo nome se deve ao característico pig-
mento azul saturado, foi introduzida por John Herschel em 1842. A técnica con-
siste em aplicar uma camada de uma solução fotossensível de ferricianeto de 
potássio e citrato férrico de amônio que, depois de secar num ambiente escuro, 
estará pronta a utilizar. Expondo a solução química a luz ultravioleta, esta escu-
rece lentamente, revelando o pigmento azul prússia. Para parar a exposição e 
estabilizar o químico, basta submergi-lo em água.

Inicialmente, esta técnica foi desenvolvida e utilizada para reprodução, pois 
era simples, segura e precisa. Talvez tenha sido por isto que Anna Atkins (1799-
1871), uma bióloga inglesa, tenha decidido empregá-la para criar ilustrações 
para o seu livro Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions (1843), que é 
repetidamente creditado como sendo o primeiro livro com ilustrações fotográfi-
cas. Apesar do interesse que Atkins tinha pela técnica ser de índole científico, as 
repercussões no ramo da fotografia não podem ser ignoradas (Bravo & Almei-
da, 2017:132). Apesar de até ao final dos anos 70, fotografia a cor ser considerada 
como algo reservado a amadores, jornalistas e às indústrias de entretenimento 
e publicidade, o trabalho de Atkins destaca-se como uma das raras exceções 
que, mesmo 130 anos antes da exposição das imagens de William Eggleston 
no MoMA, — reconhecido como um momento que legitimou a fotografia a 
cores com um meio de expressão artística — sobreviveu para ser reconhecido 
como uma referência que  influencia o meio artístico até hoje. O duo artístico 
Dekkers-Leijdekkers decidiu apropriar o método de Atkins para criar um livro 
ilustrado que documentasse todas as espécies de Algas que estão presentes na 
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flora Holandesa. Pai Dekkers, um dos dois artistas, fala sobre como só existem 
17 cópias do livro da artista: “(...) Isto é problemático porque a única oportuni-
dade que as pessoas têm para admirar as suas fotografias é em exposições. (...) 
Ainda mais problemático é a exibição de livros de fotografia, porque só se pode 
mostrar uma página de cada vez. O que significa que, durante uma exposição de 
três meses, o museu pode mostrar apenas um total de três páginas” (Dekkers, 
2020, tradução livre). O trabalho de Dekkers-Leijdekkers serve como exemplo 
do legado de Atkins e da sua importância no ramo da fotografia.

Outro exemplo de uma artista contemporânea a empregar esta técnica na 
sua prática é Meghan Riepenhoff, uma fotógrafa americana baseada entre Wa-
shington e São Francisco. No seu projeto Littoral Drift, a artista utiliza a cia-
notipia para criar imagens sem câmara, num processo que ela descreve como 
sendo de “colaboração com a paisagem e o oceano, na fronteira entre os dois” 
(Riepenhoff, 2005, tradução livre). Riepenhoff cria fotogramas que, devido ao 
método que aplica, nunca são fotoquimicamente fixados e, como tal, estão em 
constante transformação reagindo ao ambiente em que se encontram. Alguns 
dos temas muito presentes no seu trabalho são a natureza elementar da água e 
os espaços de tensão em que a água e a paisagem se encontram. Ela serve-se das 
características da técnica que utiliza, da materialidade líquida do processo de 
revelação para criar imagens que acentuam a natureza do meio.

3. A Atividade: descrição e objetivos 
Esta proposta de unidade de trabalho insere-se no contexto do curso profissio-
nal Técnico Multimédia, na Unidade de Formação de Curta Duração de Foto-
grafia e Imagem Digital. Pretende introduzir no estudo da fotografia a sua his-
tória e evolução, usando a cianotipia não só como um meio para criar imagens, 
mas também como um estímulo à criatividade dos alunos. 

A atividade teria um total de três fases distintas. Primeiramente haveria 
uma contextualização histórica sobre a cianotipia enquanto processo fotográ-
fico alternativo, apresentando como referências visuais o trabalho de artistas 
como Anna Atkins e Meghann Riepenhoff.  Existiria também um enquadra-
mento teórico-prático sobre a técnica, permitindo aos alunos experimentar, 
em primeira mão, com algumas das possibilidades plásticas deste processo 
através de pequenos exercícios propostos. Segundamente seria proposto aos 
alunos que, seguindo uma metodologia de trabalho projetual, desenvolvam in-
dividualmente uma pequena série de três imagens sobre o tema “património 
português”, utilizando a técnica da cianotipia. Desta forma, fomenta-se o pen-
samento crítico e pensamento criativo ao “desenvolver novas ideias e soluções, 
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de forma imaginativa e inovadora, como resultado da interação com outros ou 
da reflexão pessoal, aplicando-as a diferentes contextos e áreas de aprendiza-
gem” (DGE, 2017:24), assim como a sensibilidade estética e artística ao “expe-
rimentar processos próprios das diferentes formas de arte” (DGE, 2017:28). Por 
fim, teria lugar uma pequena exposição na escola dos trabalhos desenvolvidos 
nesta unidade de trabalho, a fim de dar a conhecer à comunidade escolar as 
possibilidades da fotografia para lá da câmara.

A atividade permite explorar as possibilidades da cianotipia, possibilitan-
do não só a criação de momentos de produção e experimentação, levando os 
alunos a refletir sobre “os fenómenos de luz e da formação da imagem” (AN-
QEP, 2020) mas também a adquirir competências de pesquisa, utilizando as 
TIC como recurso pedagógico e de investigação. As limitações que a técnica da 
cianotipia impõe devem servir como um estímulo a procurar soluções criati-
vas — esta premissa tem um papel fundamental na atividade que aqui propo-
mos. Na educação (e em especial na educação artística) a criatividade é vista 
como uma competência essencial, daí ser incluída no Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória: “As competências na área de Pensamento criativo 
envolvem gerar e aplicar novas ideias em contextos específicos, abordando as 
situações a partir de diferentes perspetivas, identificando soluções alternativas 
e estabelecendo novos cenários” (DGE, 2017:24). Por isso, “faz então sentido 
que sejam proporcionadas a todos os indivíduos oportunidades de desenvolver 
a sua criatividade e, consequentemente, a capacidade de encontrar e resolver 
problemas, inovar e inventar” (Prazeres, 2019:6). Portanto, através da proposta 
de trabalhar sobre uma série de três cianotipias, pretendemos abrir um leque 
de possibilidades de aplicação de conhecimentos e de novas descobertas que 
permita aos alunos criar diálogos entre as suas imagens, uma narrativa visual, 
abrindo um espaço para criação e experimentação quase ilimitada.

3.1. Desenvolvimento e resultados 
A atividade é constituída por um total de sete aulas, que abrangem introdução, 
experimentação e produção e, por fim, apresentação. A primeira sessão tem lugar 
na sala de aula, onde será feita uma introdução ao estudo da Unidade de Forma-
ção de Curta Duração de Fotografia e Imagem Digital. Durante esta introdução 
à técnica da cianotipia, os alunos aprenderão acerca da composição química da 
emulsão fotossensível, do processo de exposição e ficarão a conhecer diferentes 
artistas que utilizam este processo na sua prática artística. A primeira aula tem 
como objetivo introduzir os discentes à técnica e a algumas das possibilidades 
que esta oferece para uma prática fotográfica com ou sem câmara.
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Figura 1 ∙ Exposição de prova de contacto de um negativo no 
âmbito do primeiro exercício, 2021. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Prova de contacto resultante do primeiro exercício, 
2021. Fonte própria.
Figura 3 ∙ Máscaras preparadas para exposição, 2021. 
Fonte própria. 
Figura 4 ∙ Fotograma, criado com máscaras, a secar, 2021. 
Fonte própria. 
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A segunda aula já tem lugar no laboratório e divide-se em dois momentos 
distintos. O primeiro momento é o de revisão, no qual os alunos serão relem-
brados dos conceitos basilares para a realização desta técnica. Este será tam-
bém um momento para averiguar os conhecimentos adquiridos através de uma 
série de questões referentes a diferentes elementos do processo da cianotipia: 
constituição da emulsão, processo de exposição, influência do tempo de expo-
sição e intensidade de luz, e impressão do negativo. Desta forma, pretendemos 
preparar os discentes para, numa segunda parte da aula, realizarem de forma 
autónoma o primeiro exercício prático da unidade de trabalho. Neste momen-
to será concedido aos alunos acesso a um pequeno arquivo de negativos mo-
nocromáticos, que podem ser adquiridos em segunda mão de forma relativa-
mente simples. Com eles, os alunos terão a possibilidade de realizar provas de 
contacto (Figura 1 e Figura 2), múltiplas exposições e experimentar diferentes 
formas de manipulação (destrutiva) do negativo: recorte, risco e desenho. Esta 
aula será um momento de experimentação livre com a cianotipia como meio de 
impressão, no qual os discentes aprenderam a ter em conta a intensidade da luz 
solar e o tempo de exposição para obter uma boa impressão e terão um primeiro 
contacto com a materialidade da técnica e as medidas de segurança associadas 
(como o uso de luvas e óculos de proteção).

Na terceira aula dar-se-á a introdução prática à cianotipia sem qualquer re-
curso a câmara/ imagens. Os alunos serão introduzidos aos conceitos de más-
cara (Figura 3), gradiente, composição, sobre-exposição e subexposição sele-
tiva, sendo este o primeiro momento de contacto com a técnica do fotograma 
(Figura 4). Esta aula decorrerá entre o laboratório e o exterior, oferecendo aos 
discentes autonomia para produzir as imagens que quiserem. O laboratório 
seria dividido em dois espaços: O primeiro espaço seria destinado à utilização 
de líquidos, o que incluiria preparação da emulsão fotossensível, secagem das 
folhas e fixação das impressões. Para a fixação das impressões é necessário um 
cuvete grande o suficiente para acomodar as impressões num lavatório com 
acesso a água corrente. O segundo espaço estaria destinado às partes do pro-
cesso sem líquidos: recorte de máscaras, composição da imagem e preparação 
para a exposição solar. Estas realizar-se-iam na rua devido à necessidade de 
acesso a uma fonte de luz UV — o sol.

Na quarta aula será introduzido o tema do trabalho final — património por-
tuguês — havendo um momento de pesquisa coletiva para a criação de um mapa 
visual de referências que conectem património e as técnicas da fotografia alter-
nativa e cianotipia. Depois deste momento coletivo, os alunos deverão criar um 
segundo mapa, individualmente, que indique referências artísticas, técnicas a 
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Figura 5 ∙ Série de três cianotipias sobre monumentos à beira 
do Rio Tejo, 2021. Fonte própria.
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aplicar e subtemas a tratar. Nas próximas duas aulas os alunos desenvolverão o 
seu projeto individual, a sua série de três imagens, contando com o acompanha-
mento regular do docente da disciplina. Por fim, na sétima e última aula, a uni-
dade de trabalho culminaria, em contexto real, numa exposição dos trabalhos 
na escola. Este seria um momento de partilha dos resultados que permitiria aos 
discentes observar as diversas potencialidades da técnica da cianotipia e com-
parar as diferentes abordagens.

Conclusão
Apesar desta unidade de trabalho não ter sido testada em contexto de sala de 
aula, acreditamos que a cianotipia pode oferecer desafios interessantes que es-
timulem o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, através da expe-
rimentação orientada na área dos processos alternativos da fotografia. Cremos 
também que o processo de impressão poderá facilitar a compreensão de técni-
cas de exposição, caracterizando “os fenómenos da luz e da formação de ima-
gem” (ANQEP, 2020) — um dos objetivos desta Unidade de Formação de Curta 
Duração — e trabalhar o uso de “técnicas formais e criativas da fotografia” (AN-
QEP, 2020) através da exploração das possibilidades que a técnica oferece.
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1. O ateliê como lugar de experimentações
Pensamos o ateliê como um espaço para desenvolver o pensamento estético em 
diálogo com o pensamento científico. Um lugar que nos provoca tanto através 
dos materiais disponíveis, quanto na força das linguagens expressivas e onde o 
tempo da experimentação torna-se fundamental para tornar visível os nossos 
pensamentos. Lugar, como afirma Loriz Malaguzzi (em entrevista a Lella Gan-
dini, 1999:84), que “provou ser subversivo [...] gerando complexidade e novas 
ferramentas para o pensamento. Permitiu novas combinações e possibilidades 
criativas entre as diferentes linguagens (simbólicas) das crianças.” .

Nesse sentido, o ateliê significa um lugar de construir relações entre as coi-
sas, os objetos e as ideias. É um lugar onde a preocupação não é só o de produzir 
coisas, mas de raciocinar sobre a propriedade e a plasticidade delas, através dos 
materiais utilizados, que nos servem como mediadores dessas relações. O foco 
é a busca, a exploração de materiais de experimentação, como bem nos mostra 
Holm (2004; 2005), ao revelar as bases prático-teóricas na condução dos seus 
processos docente e artístico, fundados no encontro com a arte contemporâ-
nea. A autora narra um caminho mostrando que elementos como a curiosidade, 
as dúvidas, incertezas, as perguntas e o encorajamento são fundantes de um 
processo artístico. Para essa educadora e artista contemporânea, é fundamen-
tal que as crianças aprendam a pesquisar, a ter confiança em si mesmas, a criar 
coragem de ousar e expor as suas ideias, e enfatiza que é no contato com a arte 
que se adquire essas habilidades, e em especial no ateliê de arte. (Holm, 2004)

Ao retomarmos uma entrevista, concedida por Loris Malaguzzi, o idealiza-
dor do ateliê nas escolas de infância de Reggio Emilia e da sua proposta peda-
gógica, desenhada e desenvolvida ao longo de todos esses anos, Gandini (2012) 
descreve algumas ideias-chave sobre o ateliê que nos são importantes:

Para nós, o ateliê tinha de se tornar parte de um projeto complexo e, ao mesmo tempo, 
um espaço adicional para procurar, ou melhor, escavar com as próprias mãos e a pró-
pria mente, e para refinar com os próprios olhos, pela prática das artes visuais. Ele ti-
nha que ser um lugar para sensibilizar o gosto e o sentido estético da pessoa, um lugar 
para a exploração individual de projetos conectados com experiências planejadas nas 
diferentes salas de aula da escola (MALAGUZZI, 1988 apud GANDINI, 2012:22).

Já, Carla Rinaldi, pedagogista que trabalhou com Loris Malaguzzi no projeto 
de desenvolvimento das escolas de infância em Reggio Emilia, descreve o ate-
liê como “um lugar [para a realização] das cem linguagens”, aquelas apontadas 
por Malaguzzi. 
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Ao discutir sobre a apropriação e efetivação do ateliê no cotidiano escolar, a 
mesma autora comenta que: 

O ateliê trouxe outra diferença para a escola e promoveu ao máximo a ideia de diver-
sidade, incentivando uma nova pedagogia que enfatizasse a subjetividade (e interco-
nectividade) da criança. Considerando o ateliê como uma metáfora, gostaria de dizer 
(e não sou a única) que a escola inteira tem que ser um grande ateliê, onde crianças e 
adultos encontram suas vozes em uma escola que se transforma em um grande labora-
tório de pesquisa e reflexão (RINALDI, 2012:191).

A partir da interlocução com estes autores, pensamos o ateliê como um es-
paço de trabalho, de pesquisa, investigação, reflexão, de experimentação, de 
criação, de observação e escuta. Um espaço de experiências estéticas em que as 
crianças são protagonistas com modos específicos de significar sua leitura de si, 
do mundo e da Arte.

Movidas por esta concepção de ateliê como espaço de criação e a partir das 
nossas experiências, que têm como cerne a Pedagogia da Escuta inspirada em 
Paulo Freire e na pedagogia de Loriz Malagguzi e o reconhecimento poético e 
metafórico do pensamento das crianças, paramos para ouvir o que as crianças 
tinham a nos dizer sobre uma pergunta desafiadora: Para que serve a Arte? Esta 
pergunta norteou as nossas ações, questionamentos, reflexões e pesquisas no 
espaço do ateliê de arte pensado como espaço para pensar, interagir e para es-
tabelecer relações. As crianças foram instigadas a falar sobre Arte durante as 
aulas em um ambiente de experimentações, de pesquisas permanentes, um lu-
gar de criação.

2. O que elas fazem e dizem?
As crianças fazem e dizem muitas coisas. Elas nos colocam o tempo inteiro em 
um constante estado de ateliê. É um estado de alerta onde as formigas conver-
sam, as lagartas tem nome e onde perguntam para onde vai o vento quando não 
venta, ou porque a sombra se estica atrás de nós. 

É um estado de atenção, onde a vida pulsa em constante transformação. É 
dentro deste clima de um processo de aprendizagem sem fronteiras que fize-
mos as seguintes perguntas para um grupo de crianças entre 6-8 anos de idade: 
O que é Arte para vocês? Vocês já viram uma obra de Arte? Vocês acham que 
a Arte serve para alguma coisa? Mobilizadas por estas perguntas instauramos 
entre eles um movimento de conversa, troca, um lugar para inventar. 

Arte? Como assim? Quem disse que arte serve para alguma coisa? 
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Para ajudar a alimentar as crianças nas suas reflexões e investigações ofere-
cemos alguns livros de artistas contemporâneos, objetos, papéis diversos, e al-
guns materiais de desenho. Algumas crianças deixaram se levar pelas imagens 
dos livros, outras começaram a desenhar, e outras ficaram andando e pulando 
pela sala.

“Olha como eu faço quando eu desenho com o meu corpo… as vezes eu olho para o ven-
to e vejo uma dança. Uma dança? Sim, quando tem vento as folhas se mexem e parece 
uma dança… eu sei dançar como o vento… olha... é como se eu tivesse desenhando no 
espaço. Eu encontro com as nuvens, os cheiros e as cores. Mas isto é arte?”

Movidas pela imagem de uma criança competente, ativa e crítica, seguimos 
com a imagem de uma criança-produtora apontada por Ostetto (2008) quando 
destaca que:

“[...] é preciso ver a criação e o criador envolvidos no processo. É necessário reparar 
no ser poético de cada criança. Assim, então, poderemos contribuir para a amplia-
ção das tão decantadas múltiplas linguagens ajudando meninos e meninas a darem 
forma/expressão aos seus sonhos e devaneios. Só a partir do reconhecimento da base 
poética e metafórica do pensamento da criança poderemos, partilhando experiências 
e conhecimentos, ajudá-las a seguir adiante em seus despropósitos.” (OSTETTO, 
2008:55). 

Inspiradas nas ideias de Ostetto sobre o reconhecimento poético e metafóri-
co do pensamento das crianças seguimos ouvindo, observando e registrando o 
que elas tinham a nos dizer sobre a pergunta: Para que serve a Arte? 

Elas olhavam os livros, conversavam sobre as imagens de artistas contem-
porâneos que trabalham com materiais como galhos, folhas, flores, pedras, a 
terra, o barro e o vento. São artistas que se guiam pela terra, pela força da natu-
reza para construir os seus trabalhos artísticos. Motivados por esse encontro as 
crianças comentaram:

“É… ontem eu deitei na grama do lado da minha casa e fiquei olhando para o céu. 
Fiquei só olhando e pensando. Olhando e pensando até que chegou uma ideia de que o 
céu é uma pintura de nuvens. Isso eu pensei, O céu que é da natureza foi pintado pelas 
nuvens.” 

Rapidamente outra criança que estava sentada do seu lado completou e disse: 
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“quando eu subo em árvores no sito do meu avô, e olho lá para baixo… vejo muitas 
folhas no chão. Muitas mesmo! Parece um tapete de folhas!!!!!! Então a Arte vem da 
natureza? Até agora não entendi. De onde vem a Arte? É tudo o que vejo e sinto e que 
está dentro de mim.” 

O nosso papel era apenas olhar, observar, mas principalmente escutar. Es-
cutar com todos os nossos sentidos e possibilidades. Não queríamos perder 
nada. Todo gesto, movimento, observação, informação, olhares, pensamentos, 
os desenhos das crianças. Acolhíamos tudo, como um tesouro precioso. Estáva-
mos diante de um grupo de crianças que nos subvertiam o tempo todo com as 
suas observações e narrativas. Elas seguiam sem parar:

“A Arte também pode não servir para nada. Pois tem dias que eu olho e não vejo nada. 
Eu acho que ela não é de verdade. Não sei… mas quando eu ouço uma música que eu 
gosto muito, meu corpo não para de querer se mexer...” 
“Mas o que é Arte então? É um pensamento. Um pensamento que começa na cabeça e 
vai descendo, descendo pelo braço até chegar na mão. Ai o pensamento sai pela mão, 
pelos pés, pela voz, pelo corpo todo e vira pintura, desenho, música e dança.”
 “É uma coisa que eu imagino e que acontece e que eu coloco para fora de mim. Acho 
que tudo isso faz parte da vida. E a vida faz parte de nós. E é assim com a Arte tam-
bém. Ela não existe fora de nós.”

À medida que fomos nos aproximando das conversas com uma escuta mais 
aprimorada, mais sensível e afinada, mais oportunidades tivemos para colher, 
abraçar o que elas nos diziam ou falavam. 

Foram vários encontros e conversas guiadas por nós quando fomos trazen-
do também imagens de artistas da dança, do teatro, da música. Uma nova escu-
ta! Se a arte até então era conectada com os artistas que trabalham com objetos 
da natureza, agora era a vez do corpo, do movimento e do espaço que foram 
entrando em cena e tomando conta dos pensamentos das crianças. 

Em cada encontro que durou algumas semanas, elas foram trazendo as suas 
questões e visões de mundo por meio do desenho, da composição, do ritmo, do 
movimento do corpo. O desafio era enorme... Cada encontro um novo desafio!

Talvez dizer-se não só pelas palavras, mas pelo gesto gráfico, tenha sido o 
ponto central do encontro com as crianças. Elas produziram em papéis, usando 
a tinta nanquim e pinceis, desenhando linhas estreitas, curtas, compridas, lon-
gas, quebradas, bolas, bolinhas, pontos, pontinhos, manchas largas, redondas. 

Eram desenhos, que foram aparecendo em tons diversos da cor preta e o 
branco do papel. Ao final do processo de ateliê, tínhamos um acervo de 240 de-
senhos que foram se manifestando pelo corpo, pelo olhar pela fala, pensamento 
e pelo agenciamento dos materiais. 
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Figura 1 ∙ Desenho do acervo do ateliê da escola pública. 
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Desenho do acervo do ateliê da escola pública. 
Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Desenho do acervo do ateliê da escola pública. 
Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Desenho do acervo do ateliê da escola pública. 
Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Desenho do acervo do ateliê da escola pública. 
Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Desenho do acervo do ateliê da escola pública. 
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Desenho do acervo do ateliê da escola pública. 
Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Imagem do acervo. Fonte: própria.
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3. Quando as ideias das crianças se transformam em livro
Estava tudo ali. Os desenhos e as falas. Caiu no nosso colo como uma pluma, 
um repertório estético repleto de palavras, metáforas, imagens e movimento. 
Foi no encontro com o modo inventivo, descobridor, investigador e criativo 
das crianças que encontramos tecido, fios e linhas para a pergunta desafiadora: 
“Para que serve a Arte?”

Conectadas com o processo de expressão e investigação das crianças segui-
mos com o desejo de trazer as falas, os comentários e desenhos das crianças 
transformados em livro. 

A vida é feita de várias histórias, encontros, convites e desafios. Ao final do 
processo de ateliê recebemos um convite para participar da escrita de um livro 
para crianças. Um livro que faria parte de uma coleção infantil lançada pela edi-
tora universitária. Os livros da coleção Universidade das Crianças, que inaugu-
ra o selo Estraladabão.

Aceitamos o desafio. O livro foi escrito por nós e traz na sua essência uma 
conversa entre as crianças sobre a arte. Os desenhos e as narrativas produzidos 
no decorrer dos encontros do ateliê compõem a escrita do livro. Na tentativa de 
desconstruir lógicas e verdades pedagógicas, pegamos emprestada a imagina-
ção, os modos de dizer das crianças para poder trocar a razão pelas nuvens. Um 
livro escrito com as crianças e não para as crianças.

Seguimos de mãos dadas com as crianças que fizeram nascer pelos seus 
desenhos e palavras o livro Para que serve a Arte?. E como diz uma criança na 
etapa do ateliê, “quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente cria e recria”.

Salve o encontro com as crianças, Ana Júlia, Beatriz, Daniel, Davi, Leandro, 
Eduardo, Gabriel, Giovanna, Guilherme, Gustavo, Heitor, Isabela, Jhulie, João 
Vitor, Julia, Laura, Maria Clara, Priscilla, Ricardo, Roger, Vitor e a professora 
Eliette Aleixo.
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1. Introdução 
As crianças apanham coisas do chão: pedras, conchas, paus. Colecionam os 
itens mais diversos: caricas, cromos, besouros. Guardam objetos encontrados: 
berlindes, moedas, tampas; transformam em brinquedos; desde um cristal 
a um plástico, que guardam como pequenos troféus ou tesouros numa caixa. 
Desde muito cedo que nos apropriamos e colecionamos objetos, para organizar, 
ordenar e conhecer as coisas que habitam o nosso mundo. As crianças com na-
turalidade guardam conjuntos de coisas segundo um determinado critério, pela 
necessidade de descobrir, de memorizar, de recordar e construir a sua indivi-
dualidade. É comum no seu património pessoal encontrar caixas com conchas 
apanhadas na praia, pequenos brinquedos, fotografias ou recordações pessoais. 
Partindo da vivência lúdica da experiência de colecionar e guardar, concebe-
mos este projeto como um recurso pedagógico que parte de um conjunto de 
imagens e de objetos que se colecionam e colocam numa caixa, e que depois se 
selecionam e utilizam numa atividade, aplicando de forma aberta a exploração 
dos domínios da Educação Artística, no âmbito das Orientações Curriculares da 
Educação Pré-escolar e das Aprendizagens Essenciais das componentes curricula-
res do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico. Este projeto pretende divulgar um conjun-
to de práticas nessa área da educação para o desenvolvimento da criatividade.

Na caixa (Figura 1) existem dois tipos de recursos: um conjunto de imagens e 
de objetos que apelam a diferentes sistemas expressivos (visual, musical e per-
formativo) para os aplicar num aparelho retroprojetor, com o intuito de recriar 
objetos, personagens ou cenários, estimular narrativas ou inventar histórias ou 
situações sobre o mundo que nos rodeia. Os diferentes sistemas expressivos 
permitem contextualizar e vivenciar conhecimentos, ampliar competências e 
aprofundar conexões que remetem para a realidade do mundo envolvente da 
criança. As possibilidades do espelho, lente e luz do dispositivo retroprojetor 
permitem dar uma nova leitura às imagens e objetos justapostos sobre a placa 
de vidro, ampliados e projetados sobre a superfície de uma parede, aos quais se 
podem associar sons e movimentos performativos.

2. Imagens da caixa
Na caixa são colocadas um conjunto de imagens impressas em folhas de transpa-
rências (acetato) pelos educadores/professores. Estas imagens estão arquivadas 
num dossiê acessível em formato digital e estão agrupadas em páginas, por temas 
ou atividades, para serem selecionadas e descarregadas de acordo com as ativi-
dades a realizar. Nestas páginas podemos encontrar uma diversidade de ima-
gens que representam diversos conteúdos temáticos: cores, formas geométricas, 
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Figura 1 ∙ Alunos do 1.º Ciclo compõem imagens de acordo 
com tema proposto pelo professor, na Escola EB1 de Leão de 
Arroios, Lisboa, Portugal. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Páginas do Dossiê digital Projeta-me| Caixa de 
Imagens do Mundo, Lisboa, Portugal. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Alunos do 1.º Ciclo realizam imagens de acordo 
com as suas intenções, na Escola EB1 de Leão de Arroios, 
Lisboa, Portugal. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Alunos manipulam instrumentos musicais, na Escola 
EB1 de Leão de Arroios, Lisboa, Portugal. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Alunos manipulam transparências e objetos 
segundo o tema Texturas Naturais e Artificiais, na Escola EB 
2,3 Delfim Santos, Lisboa, Portugal. Fonte: própria.



99

sólidos, texturas, vestuário, objetos do quotidiano, obras de arte, rochas, conchas, 
plantas, animais, letras e atividades, entre tantas coisas (Figura 2).

As imagens, quando impressas em folha de acetato, devem ser recortadas 
para o uso em retroprojetor. Suportam as iniciativas pedagógicas que se visam 
trabalhar, através dos recursos possibilitados pela projeção —luz, transparência, 
ampliação, escala, cor, movimento, forma, textura, sobreposição, oposição — po-
tenciando a representação de significados e narrativas no processo educativo. 

A sua sequência ou seleção, não limita, nem impõe qualquer obrigatorie-
dade na estratégia pedagógica das aprendizagens a promover. Neste contexto, 
compreendemos que o processo educativo deve ocorrer através de experiências 
e oportunidades de aprendizagem em ambientes ricos e estimulantes, confor-
me podemos ler nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar:

O reconhecimento da capacidade da criança para construir o seu desenvolvimento e 
aprendizagem supõe encará-la como sujeito e agente do processo educativo, o que sig-
nifica partir das suas experiências e valorizar os seus saberes e competências únicas, de 
modo a que possa desenvolver todas as suas potencialidades. (Silva: 2016:9)

Na aplicação deste recurso educativo, deseja-se que a criança/aluno tenha 
um papel ativo na sua construção. Deste modo, as atividades devem ser pla-
neadas a partir do que observam, selecionam e registam; para compreenderem 
com mais propriedade o mundo que as rodeia. Com este recurso não existe 
um plano de correspondência direto entre os conteúdos das aprendizagens e 
os elementos existentes na caixa. Compreendemos o seu uso num processo de 
aprendizagem que coloca desafios, que mobiliza a experimentação, os saberes 
e os processos — para que se possam construir significados, resolver problemas 
e estimular a criatividade. Por conseguinte, a atitude de pesquisa, centrada na 
observação, na curiosidade de descobrir para construir saberes é essencial ao 
conhecimento do mundo, quer para o domínio da educação artística, quer para 
os restantes domínios do conhecimento.

Pretende-se que a projeção destas imagens coexista, em simultâneo, com 
a projeção de objetos e com a possível interação de sons, de musicalidades, de 
sombras ou do movimento performativo do corpo — para que a invenção inter-
venha e altere o espaço envolvente (Figura 5). 

3. Objetos da caixa
Contemplar, selecionar, colecionar e juntar, reunir em caixa — trata-se de uma 
experiência comum para, nestas atividades, reforçar a ligação ao seu conheci-
mento. Os objetos podem proceder de diversas origens, do mundo natural ou 
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de qualquer outro domínio (ramos de plantas, sementes de frutos ou insetos 
mortos, assim como líquidos, areia e espuma podem coexistir com pedaços de 
plástico, peças de lata ou fragmentos de madeiras, bem como garfos, parafu-
sos ou botões). Estes objetos podem ganhar um espaço próprio, idiossincrático, 
quanto analisados e admirados para transformarem a sua individualidade e se 
transfigurarem noutra coisa.

Os objetos são selecionados e organizados na caixa, pelas crianças/alunos ou 
educadores/professores, de acordo com ordens formais, expressivas ou de clas-
sificação, enquadram conhecimentos e conteúdos para alcançar aprendizagens.

Para a sua projeção no retroprojetor, os objetos são escolhidos pelo apelo à 
transparência, sobreposição, contorno e transformação da imagem — de acor-
do com a intencionalidade das crianças e alunos. Nesta experiência as crianças 
devem indagar a natureza dos materiais dos objetos e constatar como mudam 
com a projeção: descobrir brilhos, reflexos, cores e assim construírem imagens.

Neste contexto, podem ainda associar-se outros recursos à projeção das 
imagens em transparências, que intencionalmente procurem trabalhar uma 
expressão musical ou uma ação performativa. Podem usar-se sons, de instru-
mentos musicais ou de outras fontes não convencionais. Pode igualmente usar-
-se o corpo ou partes dele, jogando com a luz, sombras projetadas e reflexos. As 
diferentes expressões (visual, musical ou performativa) são, portanto, convoca-
das a relacionarem-se em conjunto (Figura 6).

4. Projeção de imagens, objetos e corpo
As projeções de imagens, objetos ou do corpo das próprias crianças têm um va-
lor pedagógico, para o desenvolvimento das competências enquanto forma de 
comunicação, pois, neste preciso contexto, elas possuem uma linguagem que 
funciona em diversos sentidos; por conseguinte, muito enriquecedora. Aquilo 
que se projeta na parede tem uma dimensão encantatória, de espetáculo, quer 
pela grandeza da escala das projeções, como também pelo efeito luminoso e co-
lorido que verte sobre as superfícies onde se projeta. As projeções revelam com 
uma facilidade natural a aptidão para representar paisagens ou construir narra-
tivas, mediante a possibilidade da sua animação, pela deslocação ou manusea-
mento sobre o retroprojetor. Acresce a todo este processo um outro atributo: a 
facilidade de manipular sobre o tabuleiro do retroprojetor, o imediatismo com 
que se improvisam e constroem representações e ainda a relação de trabalho 
em parceria (Figura 7).

A partir da caixa, as imagens e os objetos selecionam-se para dar informa-
ções concretas sobre acontecimentos e elementos da realidade, bem como para 
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Figura 6 ∙ Alunos manipulam transparências e objetos no 
retroprojetor, na Escola EB 2,3 Delfim Santos, Lisboa, Portugal. 
Fonte: própria
Figura 7 ∙ Alunos da Escola EB 2,3 Delfim Santos, no Teatro 
Thália, Lisboa, Portugal. Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Alunos da Escola EB 2,3 Delfim Santos, com 
6 retroprojetores, no Teatro Thália, Lisboa, Portugal. 
Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Exercício proposto na Ação de Curta 
Duração do Programa de Educação Estética e Artística, 
na Amadora e Seixal, Portugal. Fonte: própria.
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representar ideias. Inesperadamente, sobre o retroprojetor, pode acontecer 
ainda que as projeções influenciem ações, sujiram que outras imagens lhes se-
jam agregadas e apontem outros caminhos no processo criativo. A abertura po-
tencial aqui implicada representa um importante instrumento educativo para a 
realização de aprendizagens. 

Para além disso, este processo aciona a satisfação na manipulação de ima-
gens, pelo impacto que a grande escala que a projeção feita por um retroprojetor 
permite. Isto é, na experiência estética alcançada pelo prazer com que se valoriza 
a descoberta de certos efeitos nas projeções; através das repetições, sobreposi-
ções, contrastes de elementos, como as linhas, as formas, a cor, o som e a luz.

As atividades a realizar devem contextualizar e vivenciar conhecimentos, 
ampliar competências e aprofundar conexões que agregam diferentes domí-
nios artísticos das artes visuais, da música, das práticas performativas e da ex-
pressão dramáticas da representação (Figura 8).

Conclusão
O recurso pedagógico aqui apresentado pode ser mobilizado em diferentes mo-
mentos das atividades escolares, desenvolvendo o sentido estético, a criativida-
de e as aprendizagens na educação. 

As estratégias pedagógicas para as atividades podem decorrer por apresen-
tação de assuntos/temas ou pela indagação ou resolução de problemas. As ações 
decorrem de forma lúdica, orientadas para o jogo, o desafio; com apelo às emo-
ções, as imagens são manipuladas, relacionando aprendizagens. As construções 
de mundos pelas imagens facilitam a memorização, a retenção de conteúdos, 
ajudando a fixar conceitos. Ao mesmo tempo, o nível de participação tende a ser 
elevado e a atenção é mais fácil de captar, pois a compreensão é melhorada e o 
diálogo com os alunos torna-se mais claro — o imprevisto revela-se enriquecedor. 

As crianças respondem com motivação e deixam-se envolver nas ativida-
des à volta da experiência encantatória que envolve a exploração da luz, som-
bra e reflexos. Com este desafio sensorial, no espaço e tempo da sala de aula, 
combinam-se os objetos, imagens, sons ou o movimento do corpo, com o intui-
to de transformar a sua realidade imediata e de construir um outro mundo. O 
“ambiente” produzido é de curiosidade, de “agitação”, de apelo direto à ação da 
mão sobre o retroprojetor — a projeção alcança uma grande escala e um media-
tismo direto. As mãos e as mentes movem-se sincronizadas, quer em espaços 
individuais ou coletivos; procuram expressões e encontram narrativas. Cons-
troem padrões de sentidos e significados para apreender o mundo envolvente 
(Figura 9).
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Abstract: This article presents a research project 
resulting from the implementation of a Didac-
tic Unit in a school context, conceived within the 
scope of the Master in Teaching Visual Arts in the 
3rd Cycle of Basic Education and Secondary Edu-
cation, at the University of Lisbon (Institute of 
Education and Faculty of Fine Arts). The project 
was carried out in the discipline of Arts Work-
shop and simultaneously with two 12th grade 
classes: one in Portugal, the other in São Tomé 
and Príncipe. Students were asked to describe a 
landscape of their home country and record it in 
audio. This recording traveled to the other coun-
try where another student, randomly assigned, 
listened to this description and represented the 
landscape through the painting.
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Resumo: Neste artigo será apresentado um 
projeto de investigação que resulta da imple-
mentação de uma Unidade Didática em con-
texto escolar, concebida no âmbito do Mestra-
do em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do 
Ensino Básico e no Ensino Secundário, da Uni-
versidade de Lisboa (Instituto de Educação e 
Faculdade de Belas-Artes). O projeto foi rea-
lizado na disciplina de Oficina de Artes e em 
simultâneo com duas turmas de 12º ano: uma 
em Portugal e outra em São Tomé e Príncipe. 
Foi proposto aos alunos que descrevessem 
uma paisagem do seu país e a gravassem num 
registo áudio. Este registo viajou até ao outro 
país e outro aluno, de forma aleatória, ouviu 
esta descrição e representou a paisagem atra-
vés da pintura.
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Introdução 
No âmbito do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Bá-
sico e no Ensino Secundário, do Instituto de Educação (IE), em parceria com a 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), está a ser desen-
volvido um projeto de investigação, resultado da implementação de uma Uni-
dade Didática em contexto escolar.

O projeto, orientado pela Professora Doutora Ana Sousa (FBAUL), foi con-
cebido para ser realizado na disciplina de Oficina de Artes e em simultâneo 
em dois países: com a colaboração da Professora Teresa Lima e a participação 
dos alunos do 12º ano do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, na 
Escola Secundária de Vergílio Ferreira (E.S.V.F.), situada em Lisboa, Portugal; 
e com a colaboração do Professor Eleutério do Sacramento e a participação 
dos alunos da 12ª classe, do Curso Geral de Artes Visuais, no Liceu Nacional 
de São Tomé e Príncipe.

Foi proposto aos alunos que produzissem pinturas a partir de registos áudio 
descritivos de paisagens, previamente gravados por outros alunos. Inicialmen-
te, cada aluno selecionou uma paisagem do seu país e elaborou um texto no 
qual a descreveu detalhadamente. De seguida, leu esse texto em voz alta e para 
um gravador. Este registo áudio “viajou” até ao outro país e foi entregue a um 
outro aluno, de forma aleatória, que o escutou e representou através da pintura. 

As razões que motivaram a realização desta correspondência entre os dois 
países prendem-se essencialmente com uma experiência inicial própria en-
quanto professora de Artes Visuais em São Tomé e Príncipe, integrada num 
projeto educativo da Cooperação Portuguesa, no ano letivo de 2011/12. Se, por 
um lado, esta experiência deixou uma marcou positiva, também sensibilizou 
para as lacunas existentes na educação e levou a uma vontade de fazer mais 
pelo ensino artístico daquele país.

A presente comunicação organizar-se-á em duas partes, correspondentes à 
fase experimental desta investigação e ao projeto pedagógico: o trabalho rea-
lizado com e pelos alunos em Lisboa e o trabalho realizado com e pelos alunos 
em São Tomé.

 Escola Secundária de Vergílio Ferreira, Lisboa
O trabalho com a turma de 12º ano do Curso Científico-Humanístico de Artes 
Visuais, da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, foi iniciado a 25 de Feverei-
ro, à distância e utilizando a plataforma Zoom, uma vez que a esta data todas 
as escolas se encontravam encerradas, dado o contexto pandémico que atra-
vessamos. A grande maioria das aulas decorreu desta forma, tendo o regime 
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presencial sido retomado apenas a duas semanas da finalização da implemen-
tação da Unidade Didática. 

A turma é constituída por 24 alunos, 16 do género feminino e oito do género 
masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos. Um aluno é de 
nacionalidade brasileira. Existem sete alunos abrangidos pelo Ensino Especial: 
quatro desses sete alunos com medidas adicionais não frequentam o mesmo nú-
mero de horas da disciplina que os restantes e têm adaptações nos seus currícu-
los; existem três alunos do Ensino Especial, com medidas seletivas, que frequen-
tam o horário completo da disciplina. Segundo a professora Teresa Lima, esta 
turma tem alguns alunos com aptidões e competências para as artes, mas não são 
a maioria. Embora a maioria revele interesse nas propostas e seja trabalhadora, 
apresentam algumas falhas em termos de cultura artística, a par de um sentido 
estético pouco desenvolvido, que influi na qualidade dos trabalhos produzidos. 

Na primeira aula foi feita uma apresentação do projeto: enquadrou-se o 
tema da paisagem na História das Artes Visuais, mostrando aos alunos uma se-
leção de pinturas de diversos artistas e desde os primeiros registos sobre o tema 
até à contemporaneidade. Foi feito um esforço para que esta introdução ao 
tema não fosse demasiado exaustiva, de maneira a captar a atenção de todos. 
De seguida, foi feita uma referência à correspondência de Van Gogh. O artista 
escreveu inúmeras cartas ao longo da sua curta vida: no total foram 820, das 
quais 651 foram dirigidas ao seu irmão Theo, sete foram endereçadas a Theo 
e a sua esposa Jo e as restantes a outros amigos artistas e outros tantos familia-
res. Nestas cartas, o artista fazia descrições detalhadas dos desenhos e pinturas 
em que se encontrava a trabalhar naquele momento, acompanhando-as várias 
vezes de um croquis, para que o leitor ficasse totalmente esclarecido e pudesse 
vislumbrar a obra ainda muito antes de a ver efetivamente (Figura 1). O ponto 
de partida e a grande inspiração deste projeto foram estas descrições de pintu-
ras realizadas por Van Gogh: os alunos iriam fazer descrições de paisagens, para 
que outro aluno as ouvisse e representasse através da pintura e seria feita uma 
correspondência entre dois países. Os alunos de Portugal enviariam descrições 
de paisagens de Portugal para São Tomé e Príncipe, os alunos de São Tomé e 
Príncipe para Portugal.

O projeto foi recebido com algum entusiasmo e curiosidade, provavelmente 
por envolver outro país e outra realidade distinta. Os alunos colocaram algumas 
questões, principalmente relacionadas com a concretização prática deste exer-
cício, uma vez que seria tudo realizado à distância.

Esta primeira aula foi realizada num dos turnos semanais em que toda a tur-
ma estava presente, bem como a professora da disciplina de Oficina de Artes, 
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Figura 1 ∙ Vincent van Gogh, Carta nº 627, “Semeador no sol 
poente”. Carta enviada ao amigo e também pintor impressionista 
John Peter Russell, 1888 
Fonte: http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let627/letter.html
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a professora de Ensino Especial e ainda uma intérprete, que, através da língua 
gestual, assegurou que toda a informação fosse bem recebida por um dos alu-
nos com surdez profunda. As aulas decorreram nestes moldes — com a pausa 
de uma semana para as férias da Páscoa -, até ao regresso às aulas presenciais, a 
22 de Abril. Estas semanas de ensino à distância foram inteiramente dedicadas 
à implementação daquela que se considera a primeira fase do projeto: a elabo-
ração de textos descritivos de paisagens pelos alunos (Figuras 2 e 3) e respetiva 
gravação áudio. Simultaneamente e já em contacto com os alunos de São Tomé 
num grupo de turma no WhatsApp (com a ajuda do professor Eleutério do Sacra-
mento que, desde o primeiro contacto se mostrou disponível para a realização 
deste projeto com a sua turma), foi também feito o acompanhamento à produ-
ção de textos realizada pelos alunos. Esta proposta de trabalho teve uma adesão 
total dos alunos santomenses, ainda que se tenha revelado difícil contactar três 
dos 14 alunos que constituem esta turma. Razões relacionadas com o acesso 
precário à internet, assim como à falta constante de energia no país foram aqui 
apontadas. De uma forma geral, os alunos conseguiram manter o contacto e 
acederam ao WhatsApp, em média, de dois em dois dias. O delegado de turma 
encarregou-se de comunicar pelos que não conseguiam fazê-lo, o que ajudou a 
agilizar o andamento dos trabalhos de todos. Este acompanhamento aos alu-
nos foi feito maioritariamente de forma individual, ou seja, à medida que cada 
aluno enviou o seu texto descritivo de paisagem, este foi sujeito a uma revisão, 
tendo sido feitas sugestões de melhoramento nos casos em que tal se revelou 
necessário. Na realidade, este processo foi semelhante nas duas turmas. No 
entanto, a turma de Lisboa teve um acompanhamento muito mais consisten-
te, não só pela realização das aulas em Zoom, como também pela existência de 
uma plataforma — a Classroom — onde todos os alunos tiveram a possibilidade 
de ir publicando, de forma organizada, os seus trabalhos. Os professores rece-
bem uma notificação a cada publicação feita nesta plataforma, o que se revela 
também extremamente útil.

As aulas online com a turma de Lisboa foram utilizadas essencialmente para 
esclarecer dúvidas, fazer um ponto da situação dos trabalhos já entregues na 
Classroom e ler em conjunto alguns textos que tinham vindo a ser entregues pe-
los alunos durante a semana.

Concluída esta primeira fase de elaboração de textos descritivos de paisa-
gem, e por ambas as turmas, os alunos começaram a fazer os seus registos áu-
dio. Cada um leu em voz alta e para um gravador — em maioria, foi utilizado 
o WhatsApp para esse efeito -, a sua descrição de paisagem. Alguns alunos ti-
veram de repetir estas gravações, por diversos motivos: pausas na leitura que 
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Figura 2 ∙ Texto e esboço elaborados por aluna de Lisboa, descrevendo uma paisagem 
do seu país. Este documento foi submetido pela aluna na Classroom.
Figura 3 ∙ Texto elaborado por aluno de São Tomé — acompanhado de uma fotografia 
também selecionada por ele -, descrevendo uma paisagem do seu país. Este documento 
foi enviado pelo aluno através do WhatsApp.
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Figura 4 ∙ Esboço feito por aluno da E.S.V.F., 
Lisboa. Fonte: Classroom.
Figura 5 ∙ Alunos na sala de aula, E.S.V.F., 
Lisboa. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Aluna a trabalhar com tinta acrílica 
e lápis de cera, E.S.V.F., Lisboa. Fonte: própria.
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não estavam bem feitas, leituras demasiado rápidas, vozes que liam demasiado 
baixo, palavras mal lidas, enfim, fatores que dificultavam a compreensão dos 
textos por quem os ouvisse. Este acompanhamento aos alunos da E.S.V.F. foi 
feito tanto nas aulas síncronas, como assíncronas, enquanto a turma do Liceu 
Nacional de São Tomé recebeu apenas orientação em tempo real no Whatsapp. 

Em meados de Março começaram a ser feitas as correspondências. Cada 
aluno recebeu uma gravação com a descrição de uma paisagem do outro país: a 
turma de Portugal recebeu descrições de São Tomé e Príncipe e a turma de São 
Tomé e Príncipe de Portugal. Estas correspondências foram feitas aleatoria-
mente, apenas se procurou assegurar que os alunos fizessem pares, exatamente 
como se de uma troca de cartas se tratasse: a descrição da Inês (PT) foi enviada 
para o Marcos (STP) e a do Marcos para a Inês.

 A partir deste momento, os alunos começaram a fazer esboços a partir do 
que ouviram nas gravações e as aulas seguintes resumiram-se a uma orientação 
desses trabalhos. Mais uma vez, foram colocando imagens dos seus trabalhos 
na Classroom e à medida que iam evoluindo (Figura 4).

A 22 de Abril deu-se o regresso às aulas em regime presencial (Figura 5) e os 
alunos deram também início às pinturas de paisagem. Cada aluno levou para a 
escola os seus próprios materiais, entre tintas a óleo e tintas acrílicas, pastéis de 
óleo, lápis de cor e lápis de cera. Um dos alunos preferiu expressar-se através do 
desenho e colagem de vários recortes de papel. 

As aulas decorreram com mais ânimo e motivação, em comparação com o 
registo anterior de ensino à distância. Trabalhando também em casa durante 
este período, a turma finalizou os trabalhos em duas semanas e com resultados 
bastante satisfatórios (Figura 6), tendo em conta o panorama em que esta Uni-
dade Didática foi implementada. 

 Liceu Nacional de São Tomé
A chegada a São Tomé e Príncipe ocorreu a 2 de Maio e nesta viagem foram le-
vados vários materiais e suportes para uso dos alunos do Liceu Nacional, assim 
como todos os trabalhos finais produzidos pelos alunos de Portugal. 

A carência de materiais e a inexistência de salas de aula adequadas ao en-
sino artístico foram os principais obstáculos identificados à chegada, panora-
ma que aliás em nada difere daquele encontrado há praticamente uma década. 
Também não existe nenhum lugar onde os alunos possam guardar materiais e 
trabalhos em segurança, pelo que foi necessário transportar todos os materiais 
e suportes para a escola sempre que havia aula de Oficina de Artes (três vezes 
por semana).



11
3

Figura 7 ∙ Alunos a trabalhar na sala de aula, São Tomé. 
Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Alunos a preparar telas, São Tomé. Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Exposição final dos trabalhos  
no Liceu Nacional de São Tomé. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Exposição final dos trabalhos na 
Escola Secundária de Vergílio Ferreira, Lisboa. 
Fonte: própria.
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Os alunos de Artes Visuais trabalham numa sala muito pequena, muito 
quente, sem espaço para se movimentarem, com mesas e cadeiras partidas, 
sem cavaletes (Figura 7).

A turma de 12º ano do Liceu Nacional de São Tomé é composta por 14 alu-
nos, 12 rapazes e duas raparigas, com idades compreendidas entre os 16 e os 20 
anos. Todos os alunos são santomenses e, segundo o Professor Eleutério do Sa-
cramento, revelam possuir competências no domínio das artes e demonstram 
também muito interesse nas tarefas que lhes são propostas. Cerca de metade 
desses alunos desenvolve outras atividades em paralelo, ou seja, são empreen-
dedores. A título de exemplo, um pequeno grupo de alunos fabrica sabonete 
artesanal à base de produtos nacionais, outro trabalha na construção de latri-
nas comunitárias e uma das raparigas trabalha no ramo do artesanato. Importa 
referir que estes alunos ficaram sem aulas durante um período longo de tempo 
devido à situação de pandemia, o que levou ao fecho de todas as escolas e res-
petiva suspensão das atividades letivas.

Na primeira aula foram feitas as apresentações de todos e aproveitou-se 
também para falar novamente sobre o projeto, responder a questões colocadas 
pelos alunos e dar início aos trabalhos, uma vez que a esta altura ainda nenhum 
aluno tinha feito um esboço de paisagem. Alguns alunos estavam com difi-
culdade na interpretação das descrições, pelo que se optou por fazer todos os 
esclarecimentos relacionados com as gravações dos alunos portugueses antes 
ainda de se iniciar qualquer esboço. 

Na aula seguinte foram distribuídas folhas de desenho e materiais. Houve 
quem preferisse começar logo a preparar telas, de forma a rentabilizar o tempo 
(Figura 8). Os alunos levaram tiras de madeira com as quais montaram a mol-
dura da tela e levaram também o pano que, com ajuda do agrafador trazido de 
Portugal, puderam esticar e fixar. Depois, prepararam a tela com tinta branca e 
puseram a secar ao sol. 

As aulas decorreram, ao longo das semanas, a um ritmo um pouco lento. 
No entanto, é preciso ter em conta que estes alunos, apesar de frequentarem o 
12º ano, nunca tinham pintado antes. Nos anos anteriores, também não tinham 
tido acesso a uma variedade de materiais como os que lhes estavam a ser postos 
à disposição com este projeto.

Em conjunto com o Diretor do Liceu, foi marcada a inauguração da exposi-
ção final dos trabalhos das duas turmas para o dia de África — 25 de Maio -, uma 
vez que a escola neste dia é palco de diversas festividades e, por consequência, 
tem uma enorme afluência de pessoas, não só estudantes e professores, como 
também visitantes. Por se encontrar presente a televisão nacional, foi dada 
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uma entrevista a propósito desta exposição e projeto, que foi transmitida nesse 
mesmo dia no Jornal das 20 horas. 

Na exposição foi colocada uma mesa com a informação relativa ao proje-
to, todos os nomes dos alunos participantes, assim como um leitor de mp3 com 
auscultadores, para que o visitante pudesse ouvir cada descrição de paisagem, 
ao mesmo tempo que via a pintura que dela tinha resultado.

Finda a exposição no Liceu Nacional de São Tomé, foi feito o regresso a Por-
tugal com os trabalhos de todos os alunos. A montagem da exposição realizou-
-se na Escola Secundária de Vergílio Ferreira na primeira semana de Junho e 
esteve patente durante todo o mês. Desta vez, foram criados códigos QR para 
cada registo áudio, para que os visitantes pudessem ouvir as descrições de pai-
sagem de forma higiénica e segura nos seus smartphones (Figura 10).

Conclusão
A presente comunicação procurou dar a conhecer a uma comunidade educati-
va e artística um projeto de investigação realizado no âmbito do Mestrado em 
Ensino de Artes Visuais da Universidade de Lisboa. Com o título “Paisagens 
faladas: uma correspondência entre Portugal e São Tomé e Príncipe”, o estudo 
centrou-se na conceção e implementação de uma Unidade Didática da disci-
plina de Oficina de Artes, em contexto escolar, que foi desenvolvida nos dois 
países em simultâneo.

O trabalho foi desenvolvido com duas turmas de Artes Visuais do 12º ano: 
uma em Lisboa, na Escola Secundária de Vergílio Ferreira e a outra em São 
Tomé, no Liceu Nacional. 

      A proposta que foi feita aos alunos destas duas turmas foi a de produzi-
rem pinturas partindo de descrições de paisagens que ouviram nos registos em 
áudio. Cada aluno elaborou então a sua pintura partindo apenas do que ouviu 
em gravação do aluno localizado bem distante, no outro país. Só por si, isto re-
presentou uma inovação para todos os alunos. Gerou grande expectativa, mas 
também grande entusiasmo.

O projeto iniciou-se na turma da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, em 
Lisboa, e, apesar das limitações impostas pela pandemia em que as aulas decor-
reram, em grande parte, através do ensino à distância, os resultados superaram 
as expectativas.

Numa segunda fase, o projeto foi implementado na cidade de São Tomé 
junto dos alunos do Liceu Nacional. Devido à existência de várias carências, 
foi necessário colmatar a situação levando para ali materiais e alguns suportes 
para uso dos alunos. No final do projeto realizaram-se duas exposições com os 
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trabalhos de todos os alunos: uma em São Tomé e outra em Lisboa. Foi um pro-
jeto que, embora realizado com poucos meios, mostrou o muito que pode ser 
feito quando se consegue implementar um trabalho colaborativo. 

As tecnologias de informação e comunicação tiveram neste projeto um pa-
pel fundamental, tornando possível a sua execução. Apesar da enorme distân-
cia entre os dois países, conseguiu sempre estabelecer-se a comunicação entre 
todos, a maior parte das vezes em tempo real, permitindo um acompanhamen-
to constante de todos os alunos.

Considera-se que a implementação desta Unidade Didática, onde colabora-
ram duas realidades escolares bem distintas, pode constituir um contributo de 
valor para a comunidade educativa, nomeadamente a das Artes Visuais.

Apesar da distância — não apenas geográfica, mas também social, cultural 
e educativa — acredita-se igualmente que, ao incentivar os alunos das duas tur-
mas a aceitarem este desafio, se criou uma grande proximidade entre todos os 
intervenientes deste projeto.
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1. Introdução
Em 2018, quando recebi o telefonema para ir à entrevista numa escola pro-
fissional, recusei. Contudo, dei a oportunidade por ser uma turma pequena e 
também ser uma disciplina que muito tenho apreço e gosto nos seus conteúdos. 
O leitor questiona-se “Mas, se gosta, porque recusou?”. A primeira parte des-
sa resposta consiste imediatamente no medo de iniciar uma carreira docente 
como professora do ensino secundário profissional. A segunda parte da respos-
ta consiste no conhecimento de saber o quão complicados são esses mesmos 
conteúdos que me estavam a pedir para lecionar.

Na entrevista, perante a então coordenadora pedagógica e a direção da 
escola, houve um compromisso em descomplicar o complicado, ajudando na 
transmissão dos conteúdos programáticos da disciplina de Métodos de Exa-
me e Análise Laboratorial (MEAL), no curso de Assistente em Conservação e 
Restauro (ACR), da Escola Profissional de Recuperação do Património de Sin-
tra (Portugal). Contudo, ao analisar o programa, determinou-se que seria uma 
tarefa muito mais complexa do que tinha inicialmente pensado: o programa é 
mais extenso e complexo do que o da mesma disciplina a nível do ensino supe-
rior, como os programas do Politécnico de Tomar, Universidade de Lisboa ou 
Universidade Nova de Lisboa (os casos que se compararam).

No primeiro ano letivo, limitamo-nos aos instrumentos e equipamentos já 
existentes na escola e com auxílio de colegas, iniciamos um levantamento ma-
terial, como por exemplo, pequenos frascos com pigmentos. 

Por outro lado, a escola incentivou a levar as turmas de ACR numa visita de 
estudo ao Laboratório HERCULES, em simultâneo, estudos analíticos realiza-
dos in situ na Igreja de São Francisco. Esta visita de estudo teve como principal 
objetivo dar a conhecer a realidade do trabalho de investigação científica em pa-
trimónio e resultou na criação de um protocolo entre ambas as instituições. Isto 
só foi possível porque a então coordenadora pedagógica teve a sensibilidade de 
integrar e expandir a área de MEAL nas práticas da conservação e restauro.

Apesar do primeiro ano ter sido muito teórico, lançou-se o desafio para a 
criação de os posters referentes a técnicas de imagiologia e vimos com muita sa-
tisfação os posters nos corredores da escola. Foi curioso perceber o entusiamo 
dos alunos autores, mas também os alunos do curso de Técnico de Fotografia 
que perante os posters se interessaram pela utilização de outras radiações que 
não a luz visível, para captação de imagem. Por outro lado, quando pensamos 
que estamos a subcarregar os nossos alunos, temos como resposta: “Obrigada 
pelo desafio! Fez-me crescer!”
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Figura 1 ∙ Frascos com amostras de pigmentos.
Figura 2 ∙ Visita ao Laboratório HERCULES, em outubro 
de 2018. Fonte: Marta Frade.
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Figura 3 ∙ Posters do Módulo 2 de MEAL no corredor principal 
do rés-do-chão da escola, com os alunos em frente ao seu poster. 
Fonte: Marta Frade.
Figura 4 ∙ Partilha do ecrã de um dos vídeos das aulas publicados 
na plataforma ®YouTube [Consultado em 16-06-2021]. 
Fonte: Própria.
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Ainda assim e, apesar de se acompanhar as aulas com recurso a diapositivos 
e esquemas no quadro branco, também foi necessário levar livros (em caste-
lhano e inglês, por não existirem livros sobre esta área em português). Mesmo 
assim, não foi suficiente. Seria necessário desconstruir aqueles diapositivos e 
aqueles livros, para uma linguagem mais próxima do aluno, uma linguagem 
simplificada. A solução passou por criar uma espécie de manual/sebenta de 
apoio aos alunos.

Por outro lado, com o advento da pandemia COVID-19, também se criou 
um canal próprio Professora Mafalda, em que se apresentavam vídeos de várias 
disciplinas, sendo alguns deles sobre os conteúdos de MEAL. Este canal está 
disponível publicamente na plataforma ®YouTube, com o seguinte link: https://
www.youtube.com/channel/UClKWoBgnCK-3QJBKh8s7MIg [Consultado em 
16-06-2021].

Tanto o manual como o canal de vídeos, apresentam-se como extensões 
dos conteúdos de aula, em que se apresentam matérias a partir dos diaposi-
tivos das aulas, bem como outros vídeos suplementares de teoria ou prática/
demonstração.

2. MaMEAL
Manual de Métodos de Exame e Análise Laboratorial é o título da primeira ver-
são deste documento de apoio, concebido pela primeira autora, como forma de 
apoio aos conteúdos lecionados nesta tão complexa disciplina. O acrónimo de 
MaMEAL teve como objetivo marcar na memória dos alunos a sua existência e 
ainda hoje assim permanece, sob a piada de “My MEAL”, como algo cool, exa-
tamente o propósito que se queria dar com este título. É desejável que os MEAL 
não sejam só dos professores, mas também sejam deles — alunos — daí o my, do 
inglês meu, para que se sirvam desse documento como deles. 

Este documento está organizado por capítulos que correspondem aos mó-
dulos da disciplina, ou seja, capítulo 1 será referente ao Módulo 1 da discipli-
na de MEAL, desenhada pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP) e assim sucessivamente (Link: XXX). O documento tam-
bém contém na parte superior no início de cada subcapítulo para o aluno anotar 
se tem ou não dúvidas, um local para registar a data e algumas linhas para se 
escreverem notas.

Durante a pandemia, advento que era impensável enquanto se criava o ma-
nual, acabou por ser útil. Para além das aulas síncronas e dos vídeos de apoio 
publicados no ®YouTube, o manual acabou por ser uma extensão dos conteú-
dos programáticos. Em que, de forma autónoma, os alunos recorriam para se 

https://www.youtube.com/channel/UClKWoBgnCK-3QJBKh8s7MIg
https://www.youtube.com/channel/UClKWoBgnCK-3QJBKh8s7MIg
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Figura 5 ∙ Mock up do manual/sebenta de MEAL.
Fonte: Própria.
Figura 6 ∙ Aluna a consultar o manual de MEAL durante o 
primeiro confinamento (em casa), criado pela estagiária, no ano 
letivo de 2019/2020. Fonte: Cecília Serrario.
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apoiarem enquanto redigiam os capítulos de MEAL das Provas de Aptidão Pro-
fissional (PAP).

Hoje, este documento intitula-se de Introdução aos Métodos de Exame e Aná-
lise Laboratorial. Para além deste manual/sebenta, ao longo dos últimos anos 
letivos, os MEAL tiveram como grande objetivo a incorporação nas áreas práti-
cas: interdisciplinaridade. 

3. Interdisciplinaridade
A estruturação teórica já se apresenta mais solidificada e funcional, é preciso 
procurar metodologias de ensino que permitam aos alunos compreenderem a 
utilidade desta área na sua vida profissional. A resposta consiste no trabalho 
em equipa, num projeto interdisciplinar, unindo esta disciplina às práticas da 
Formação em Contexto de Trabalho. 

Vivemos um tempo de metamorfose da escola, de mudança de forma da 
escola. Não sabemos ainda como será o futuro, mas já sabemos que o atual mo-
delo escolar não resistirá muito tempo. Uma das principais mudanças, como se 
percebe em muitas experiências em curso, é a passagem de um professor in-
dividual, que trabalha sozinho com a “sua” turma de alunos, para um trabalho 
conjunto entre professores, no quadro de uma diversidade de formas de organi-
zação pedagógica (Nóvoa, 2019:205). 

No ano letivo 2019/2020, o primeiro projeto prático surgiu de uma dúvida 
de um colega de práticas, nomeadamente da área de Madeiras, em que se ques-
tionava sobre a espécie da madeira de determinadas cadeiras da coleção do Pa-
lácio Nacional da Pena e quais os produtos utilizados na camada de proteção. 
Neste primeiro projeto, com apoio protocolar do Laboratório HERCULES, con-
seguimos ajudar este professor a responder às suas questões e contribuir para 
uma melhor metodologia de intervenção de conservação e restauro. 

Contudo, não foi o único momento deste ano letivo em que os MEAL entra-
ram em ação, pois a professora de práticas de Estuques também necessitava de 
auxílio para registo das obras e patologias. Ambos os casos foram particular-
mente interessantes, sendo que o primeiro estávamos a trabalhar em patrimó-
nio da UNESCO e, o segundo, também em coleções do estado, mas, em obras 
patrimoniais de coleções universitárias: Faculdade de Belas-Artes da Universi-
dade de Lisboa (FBAUL).

Quando nos apercebemos, os MEAL integraram rapidamente as áreas 
práticas ao nível do diagnóstico, mas também, fruto da procura consciente de 
auxílio científico por parte dos práticos de conservação e restauro. Equipas in-
terdisciplinares estavam montadas e o trabalho docente de aula a quatro mãos 
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Figura 7 ∙ Apoio na remoção de microamostras, conciliando 
as aulas de Estuques (Gessos) e MEAL, na FBAUL (ano letivo 
2019/2020). Fonte: Marta Frade.
Figura 8 ∙ Registo das cadeiras do Palácio da Pena antes 
da intervenção, na oficina de Madeiras, na EPRPS (ano letivo 
2019/2020). Fonte: Cecília Serrario.
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Figura 9 ∙ Apoio de MEAL na aula de Estuques, na EPRPS. 
Fonte: Marta Frade.
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de valências disciplinares diferentes (Newell & Green, 1982:24), em vez de so-
mente duas. 

É desejável que o futuro seja o caminho de trabalho em equipas interdisci-
plinares e não o fechamento das áreas em que o conservador-restaurador se vai 
formar em determinada técnica de MEAL porque precisa dela: ele deve procurar 
um especialista que o compreenda e o auxilie. Por vezes, tentar fazer tudo sozi-
nho, não é o melhor caminho. É necessário trabalhar em equipa e os professores 
também devem aprender a trabalhar interdisciplinarmente (Hagstrom, 1964).

No ano letivo seguinte, o ano da pandemia, ainda conseguimos implemen-
tar MEAL na área de Estuques e já está planeado a sua implementação também 
no próximo ano, mas na área de Metais. Isto significa que uma disciplina que 
era inteiramente teórica, já se apresenta como maioritariamente prática. Sem 
esquecer a teoria que é importante para a compreensão das técnicas que serão 
colocadas em prática, fazendo prevalecer a prática sob a teoria num curso pro-
fissional, teoria que tem sido discutida por vários autores como sendo um dos 
métodos pedagógicos mais eficazes para o ensino profissional ou formação pro-
fissional (Wrenn & Wrenn, 2009; Laksov, 2019).

4. Conclusão
Todo este trabalho só foi possível porque existem professores e formadores que 
estão sensibilizados para a área de MEAL. Numa escola profissional vocacio-
nal, em que os alunos aprendem com métodos práticos e se formam para uma 
profissão, é necessário demonstrar e descomplicar as teorias complexas para as 
transformar em práticas correntes. Os MEAL não devem ficar pelas visitas de 
estudo ou observação do outro a fazer, mas devem também ser prática corrente 
dos alunos, de forma a afugentar os medos e fantasmas da complexidade da 
ciência, para se aperceberem que o simples ato de registar a intervenção antes, 
durante e depois, já por si é um método de exame (MEAL).

É preciso desmistificar, desconstruir e descomplicar, demovendo os medos 
de determinadas disciplinas, que são construídos sobre passados de ensino, em 
estruturas quadradas e desadequadas para a realidade das escolas de hoje. 
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1. A pandemia COVID-19 chegou
Devido à SARS-COVID-19, as aulas presenciais foram interrompidas em duas 
fases diferentes:

1ª fase — 16 de março de 2021 a 18 de maio de 2020;
2ª fase — 25 de janeiro de 2021 a 19 de abril de 2021.

As aulas passaram a ter uma componente inteiramente teórica, numa corri-
da ao ensino remoto de emergência (Trust & Whalen, 2020; Whittle, 2020) (Fi-
gura 1). A escola forneceu o acesso à plataforma ®Microsoft TEAMS. Esta pla-
taforma permite criar turmas e fornecer acesso privado para os alunos a estas 
turmas digitais (Figura 2). Por outro lado, também permite canais privados de 
comunicação com cada aluno dentro da própria turma, para entrega de traba-
lhos de avaliação de acordo com a Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 58/2019, 
Diário da República n.º 151/2019, Série I de 2019-08-08). 

O professor podia marcar as aulas no calendário e colocar repetição auto-
mática semanal para facilitar o processo burocrático e informático. Desta for-
ma, os alunos necessitariam somente de aceder ao calendário e aceder à reu-
nião que estaria a decorrer no horário.

Este software permite inúmeras funcionalidades dentro da turma, como um 
quadro branco, acesso ao Zoom, gestão de tarefas, prazos de entrega, dicioná-
rios de turma, entre outras (Peimani & Kamalipour, 2021). A página principal de 
cada equipa com as publicações permitiu facilitar a centralização dos dados de 
determinada turma, facilitando a sua consulta aos alunos.

Numa primeira abordagem de aula síncrona de videoconferência por ®Mi-
crosoft Teams, rapidamente se compreendeu que os alunos não estão atentos 
ao que se está a comunicar. A distração poderá estar relacionada com o livre 
acesso que têm nos computadores privados, tendo mesmo compreendido que 
muitos estavam a jogar, outros a ver vídeos e páginas de redes sociais. 

De forma a combater esta questão, foi criado um canal no ®YouTube, 
onde são disponibilizados vídeos com o conteúdo das aulas, disponível em  
https://www.youtube.com/channel/UClKWoBgnCK-3QJBKh8s7MIg [consul-
tado em 12-06-2021]. Ou seja, são gravados os vídeos, os conteúdos programá-
ticos são explicados e colocados neste canal (Figura 3, Figura 4). 

O aluno pode aceder aos diferentes conteúdos, com possibilidade de visua-
lizar quantas vezes necessitar, apontando dúvidas a partir dos minutos do ví-
deo. Desta forma, também fica com acesso a vídeos anteriores para realização 
de outras avaliações ou preparação para exame nacional. 

https://www.youtube.com/channel/UClKWoBgnCK-3QJBKh8s7MIg
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Figura 1 ∙ Os desafios do ensino à distância, ilustração 
realizada por James Yang.  
Fonte: https://www.slj.com/?detailStory=where-we-are-now-
libraries-COVID-19-coronavirus-and-the-online-virtual-learning-
challenge [Consultado em 12-02-2021].
Figura 2 ∙ Mural de publicações na equipa MEAL do 3° ACR, 
na plataforma ®Microsoft TEAMS.

https://www.slj.com/?detailStory=where-we-are-now-libraries-COVID-19-coronavirus-and-the-online-virtual-learning-challenge
https://www.slj.com/?detailStory=where-we-are-now-libraries-COVID-19-coronavirus-and-the-online-virtual-learning-challenge
https://www.slj.com/?detailStory=where-we-are-now-libraries-COVID-19-coronavirus-and-the-online-virtual-learning-challenge
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Figura 3 ∙ O canal e a partilha do ecrã de um dos 
vídeos das aulas publicados na plataforma ®YouTube 
[Consultado em 02-02-2021].
Figura 4 ∙ O canal e a partilha do ecrã de um dos 
vídeos das aulas publicados na plataforma ®YouTube 
[Consultado em 02-02-2021].
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A utilização de redes sociais, combinadas com vídeos, tem sido apontado 
como uma forma de combater a desmotivação, por via da utilização multime-
dia-based para maior envolvência dos alunos (Sulistiyanto et al., 2018; Murphy 
& Rodríguez-Manzares, 2009:12).

Acompanhando a exposição dos conteúdos gravados e publicados no canal, 
são realizados inquéritos no ®Google Forms para avaliação de forma contínua 
da observação dos vídeos no prazo de 7 (sete) dias. Por fim, no fim deste prazo, 
é realizada uma aula síncrona de 50% da duração da aula do horário (como se-
ria no presencial) para tirar dúvidas e realizar explicações específicas sobre os 
conteúdos visualizados.

A avaliação final sofreu uma diminuição ao nível da ponderação, de forma 
a compensar a avaliação formativa (contínua) que os alunos realizaram com as 
fichas dos conteúdos visualizados. Por outro lado, estas fichas permitiram per-
ceber quem acompanhava os conteúdos lecionados. 

Em termos de resultados a curto prazo, os positivos assentam essencial-
mente na alteração dos comportamentos dos alunos mais indisciplinados. 
Alunos que não entregaram nenhuma avaliação desde o início do ano letivo, 
agora entregam sucessivamente as avaliações contínuas, diminuindo assim a 
possibilidade de ficar com os módulos suspensos. Por outro lado, os alunos dão 
feedback positivo da metodologia, visto os libertar da atenção obrigatória que 
exige uma aula síncrona (que se tem vindo a provar ser ineficiente), e desenvol-
ve a autogestão de tempo. 

Os resultados negativos observados assentam essencialmente na quebra 
emocional e psicológica dos alunos, que em aula síncrona foram perdendo a 
vontade de participar (observação geral de todos os professores). Ou seja, são 
observados os efeitos da quarentena nos alunos que não são finalistas e conti-
nuam a não ir à escola. O isolamento é um problema que poderá afetar grave-
mente nos casos de maior instabilidade emocional. 

As melhorias a realizar prendem-se com a qualidade dos conteúdos parti-
lhados nos vídeos e maior desconstrução da linguagem, sem sofrerem quebras 
como seria no ensino presencial. Por outro lado, o facto do aluno conseguir pa-
rar ou voltar atrás no vídeo e a maior organização do canal, através da criação de 
playlists de acordo com a disciplina, também contribuíram para uma melhoria 
na transmissão dos conteúdos (em relação às aulas síncronas online). 

As potencialidades poderão assentar no facto dos alunos terem a possibili-
dade visualizar de forma repetida partes específicas, mas como limitações: não 
têm o professor no imediato para tirar a dúvida — necessitando de apontar no 
caderno para tirar na semana seguinte em aula síncrona. 
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Numa das turmas, uma dúvida surgiu em mais de um aluno e foi criado 
um vídeo específico para essa dúvida. O que se observou deste acontecimento 
é que o conteúdo específico dessa aula e nomeadamente, sobre a análise de 
resultados de uma das técnicas não ficou explícito. Ao nível reflexivo, foi pos-
sível determinar que ter os alunos presentes também ajuda o professor a des-
construir a matéria: dúvidas e reações em sala de aula. As dúvidas dos alunos 
são facilitadores metodológicos para uma melhor pedagogia e transmissão de 
conhecimentos. 

É necessário o término do ano letivo para mais conclusões e reflexão com 
maiores bases para determinar com maior clareza a eficácia deste sistema. 
Por outro lado, serão comparados os resultados tanto qualitativos como 
quantitativos deste sistema e de outros mais generalizados, como as aulas 
totalmente síncronas para exposição de conteúdos programáticos.

Metodologia utilizada:
Preparação de apresentações em ®PowerPoint, conteúdos e links de acesso a 
vídeos;

Utilização da plataforma ®Zoom para gravação dos vídeos;
Realização do ®Google Forms para avaliar os conteúdos apresentados no 

®PowerPoint e vídeo;
Exportação do vídeo para a plataforma ®YouTube, colocado como privado 

(calendarizado para público na hora seguinte ao término da aula síncrona);
Exportação do ®PowerPoint para PDF.
No dia da aula síncrona, no caso da primeira aula do período de quarentena, 

foram dadas informações de como se iria proceder até ao final do ano letivo. 
Terminada a aula síncrona, são colocados os conteúdos na pasta desse dia na 
plataforma ®Microsoft TEAMS, publicado no fórum de turma com data limite 
de realização do inquérito. 

A vantagem da utilização do ®Zoom passou pela possibilidade de gravar o 
ecrã partilhado e a própria pessoa em simultâneo. 

A vantagem da utilização do ®Google Forms passa pela possibilidade de ex-
portar os resultados para ®Excel ou analisar em conjunto.

A plataforma ®Microsoft TEAMS foi de uso obrigatório para toda a comunida-
de escolar. Permitindo criar turmas, canais privados (para entrega de avaliações 
de acordo com a Política de Proteção de Dados), pastas de conteúdos com data 
corresponde à aula e um fórum de comunicação tanto de turma como privado.

Os resultados obtidos ao nível da avaliação, demonstraram aspetos positi-
vos, nomeadamente, nos alunos com maiores dificuldades (Quadro 1). Ainda 
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que, no caso dos alunos com dificuldades financeiras e situações de carência, as 
dificuldades evidenciaram ainda mais no primeiro confinamento (3° trimestre/
período do ano letivo 2019/2020), tendo sido em grande medida colmatada no 
segundo confinamento (2° trimestre/período do ano letivo 2020/2021).

Quadro 1. Análise SWOT da metodologia utilizada no primeiro confinamento, correspondente 
ao último trimestre de aulas, em 2020.

Fatores positivos Fatores negativos
Fatores internos Forças

— Repetição e Reforço;
— Alunos indisciplinados 
entregam avaliações;
— Maior acesso a 
informação. 

Fraquezas
— Menor desconstrução dos 
conteúdos;
— Limite de tempo (vídeo).

Fatores externos Oportunidades
— Maior acompanhamento 
da matéria;
— Autogestão do tempo.

Ameaças
— Afastamento na relação 
aluno-professor.

Quando o ensino presencial foi retomado, procedeu-se à recuperação das 
aprendizagens essenciais, com auxílio de um manual/sebenta realizado pela 
autora. Diversos esquemas foram realizados, de forma a que os alunos consi-
gam relacionar as técnicas e conteúdos.

2. Alternativas de avaliação 
Devido à SARS-COVID-19, as aulas presenciais foram canceladas e modifica-
das para ensino remoto/à distância, como já foi supramencionado. De forma 
a acompanhar os conteúdos à distância, a avaliação também sofreu algumas 
modificações para colmatar o facto de não existir ensino presencial.

Desta forma, o reajustamento das aulas síncronas foi realizado com recurso 
ao ®Google Forms como já referido. 

Contudo, ao nível da avaliação somativa final, recorreu-se à realização de 
posters, solicitando conjuntamente um vídeo do aluno a apresentar — como 
agora é recorrente também em conferências os autores gravarem antes — e 
compilando para ser visualizado conjuntamente numa aula síncrona. Esta 



13
6

Figura 5 ∙ Poster realizado para o Módulo 2 de MEAL 
(reflectografia de infravermelhos). 
Figura 6 ∙ Do lado direito, um poster realizado para o Módulo 6 
de HCA (A Rapariga do Brinco de Pérola de Vermeer).
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metodologia também foi aplicada a História da Cultura e das Artes e provou ser 
funcional, tendo aliciado os alunos à apresentação de conteúdos de forma di-
ferente, para além dos modelos mais implementados como testes ou trabalhos 
formais de análise de obras de arte ou movimentos artísticos. Dois exemplos 
são dados de seguida (Figura 5, Figura 6), um para um poster de uma disciplina 
tecnológica e outro para História da Cultura e das Artes.

  Ainda para História da Cultura e das Artes, dois alunos de um curso rela-
cionado com música, criaram uma música sobre um dos temas — Plutão — rela-
cionado com a mitologia greco-romana. Apesar de não ser possível reproduzir o 
trabalho, deixa-se a referência do link de acesso ao ®YouTube, em que os alunos 
permitiram a publicação: https://www.youtube.com/watch?v=fHIzQg-cDaQ 
[Consultado em 15-04-2021]. 

Por outro lado, no âmbito de uma disciplina tecnológica, a propósito dos 
conteúdos relacionados com os aglutinantes de tecnologias artísticas de pin-
tura, uma das possibilidades foi a criação de vídeos explicativos. Este projeto 
demonstrou-se interessante porque permite ter a perspetiva dos alunos sobre 
estes mesmos conteúdos.

Mais uma vez, não é possível reproduzir os trabalhos, deixam-se alguns 
printscreen, em que o primeiro consistiu num vídeo dinâmico em que o aluno 
deixa de ter água (estava a pintar com aguarela) para descobrir que tem um ovo 
no frigorífico e pintar com gema de ovo (têmpera) (Figura 7).

Neste segundo exemplo, foi interessante a construção de todo o vídeo. Nes-
te caso, o aluno mascarou-se de Vincent van Gogh (1853-1890), pintor holan-
dês impressionista, mais conhecido pela A Noite Estrelada (1889), contando um 
pouco a história do pintor e os aglutinantes utilizados pelo mesmo. Neste caso, 
o aluno não só abordou questões de Tecnologia e Comportamento dos Mate-
riais, como incorporou conhecimentos de história da arte (chegou a pintar na 
face o fingido da barba de van Gogh) (Figura 8).

Este tipo de trabalho para a abordagem dos aglutinantes têm sido os mais 
criativos e interessantes de realizar até agora (3 anos de prática letiva). Muitos 
outros trabalhos de vídeo podiam ter sido abordados, mas deixam-se destaca-
dos estes dois de dois anos letivos diferentes — o primeiro do primeiro confina-
mento, o segundo do segundo confinamento.

A par com a criação destes vídeos, para os alunos que não se sentiam tanto 
à vontade para se filmarem, foi proposta a alternativa de escreverem um conto 
em que incorporavam os conteúdos de aglutinantes, destacam-se um dos tra-
balhos (Figura 9, Figura 10), com uma história envolvendo a mítica figura de 
Monalisa de Leonardo da Vinci e o próprio artista.

https://www.youtube.com/watch?v=fHIzQg-cDaQ
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Figura 7 ∙ Sequência de frames do vídeo sobre aglutinantes 
realizado por um aluno, durante o primeiro confinamento,  
para TCM no 2. ° ano de ACR, ano letivo 2019/2020.
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Figura 8 ∙ Fotograma do vídeo sobre aglutinantes realizado 
por outro aluno, durante o segundo confinamento, para TCM 
no 2. ° ano de ACR, ano letivo 2020/2021.
Figura 9 ∙ Ilustração realizada por aluno, para o conto 
narrativo de aglutinantes, durante o primeiro confinamento, 
para TCM no 2. ° ano de ACR, ano letivo 2019/2020.
Figura 10 ∙ Ilustração realizada por aluno, para o conto 
narrativo de aglutinantes, durante o primeiro confinamento, 
para TCM no 2. ° ano de ACR, ano letivo 2019/2020.
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Muitos outros trabalhos poderiam ter sido destacados, mas a limitações da 
dimensão do artigo obrigou a uma seleção muito reduzida da produção destes 
alunos durante ambos os confinamentos e decorrer da pandemia COVID-19.

Em termos de motivação, foi possível compreender que esta aumentou com 
a realização de trabalho de avaliação diferentes dos mais convencionais. Prin-
cipalmente, pelo facto de alunos que normalmente não cumprem com as ava-
liações, terem entregue e terem superado as expectativas.

De forma geral, as alternativas de avaliação funcionaram e permitiram 
maior criatividade e motivação para a concretização das mesmas. Se por um 
lado, deu gosto aos alunos a sua realização, por outro, também permitiu avaliar 
os seus conhecimentos de acordo com os conteúdos lecionados.

3. A pandemia já foi
Apesar da pandemia COVID-19 ser algo negativo, podemos tirar proveito po-
sitivo das transformações que o ensino sofreu. Se por um lado, houve desmo-
tivação geral dos alunos e obrigou os professores a uma ginástica pedagógica 
para alterar as metodologias, por outro, permitiu explorar novos métodos de 
avaliação que não seriam colocados em prática no ensino pré-pandémico. 

Isto, leva-nos a questionar se o atual sistema de ensino massificado ainda 
faz sentido nos dias de hoje. Talvez fosse sensato dar continuidade às refle-
xões do Professor António Nóvoa, a propósito do atual modelo escolar (Nóvoa, 
2019:204).

Com isto, para reflexão — esperando que grande parte dos artigos deste 
número sejam em torno do COVID-19 — podemos começar a usar os termos 
ensino pré-pandémico, ensino remoto de emergência e ensino pós-pandémico. 
Olhando para estes dois anos letivos (2019-2021), estamos no momento ideal 
para refletirmos sobre o ensino e o que será dele já num futuro próximo, numa 
realidade pós-pandémica.
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1. Introdução
O presente estudo foi desenvolvido no âmbito de um projeto realizado com um 
grupo de 8 crianças, com crianças em idade pré-escolar, de duas cidades da Eu-
ropa, em tempos de confinamento, exigido para prevenir a pandemia de Covid 
(2020-2021). As cidades focadas neste trabalho foram Lisboa e Maastricht.

Realça-se a realização de diversas atividades educativas sugeridas em ensino à 
distância, bem como, trabalhos produzidos em momentos mais informais onde se 
tornou possível a descoberta e exploração de materiais de expressão plástica e lúdica.

 Na Europa, muitos países encerraram as atividades letivas presenciais na 
primeira fase, de março a setembro de 2020 e, mais tarde, de dezembro a finais 
de janeiro de 2021.

A partir de janeiro de 2020, já em contexto de confinamento familiar, ini-
ciou-se um projeto relacionado com a realização de atividades de natureza ex-
pressiva, que representam formas e objetos lúdicos tridimensionais, produzi-
dos com materiais recuperados.

Estudou-se e foram registados e recolhidos, exemplos de trabalhos e ativi-
dades de crianças na Holanda que, como em Portugal, foram forçadas a perma-
necer em casa confinadas, em dois longos períodos nos anos letivos de 2019-
2020 e 2020— 2021.

O trabalho desenvolvido nestes contextos, permitiria assegurar o desenvol-
vimento de competências educativas em seio familiar, indo assim ao encontro 
do preconizado por Robinson (1989), relativamente à importância na formação 
de adultos e da sua correlação com o sucesso do projeto de ensino pela Arte.

Considerou-se o domínio da expressão artística como um contributo funda-
mental para o desenvolvimento global da criança, não só sobre o prisma cultu-
ral e estético, mas também, social e individual, no desenvolvimento de capaci-
dades expressivas com a construção de formas e volumes, através de projetos 
temas e personagens, no âmbito do jogo simbólico.

2. Fundamentação
As relações e interações que a criança estabelece com adultos e outras crianças 
bem como as experiências que lhe são proporcionadas pelos contextos sociais e 
físicos em que vivem, constituem formas de aprendizagem, que vão contribuir 
para o seu desenvolvimento.

 Deste modo, a aprendizagem influencia e é influenciada, pelo processo de 
desenvolvimento físico e psicológico da criança, sobretudo, numa fase da vida 
em que essa evolução seja muito rápida. Por isso, em educação de infância, não 
se pode dissociar desenvolvimento e aprendizagem.
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Figura 1 ∙ Crianças confinadas realizando atividades 
expressivas. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Criança no início do confinamento explorando 
atividades de expressão plástica. Fonte: própria.
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Constatamos que conforme recomendado: “As Artes Visuais são formas de 
expressão artística que incluem a pintura, o desenho, a escultura, a arquitetura, 
a gravura, a fotografia e outras, que, sendo fundamentalmente captadas pela 
visão, podem desenvolver outros sentidos”.2017 O.C. 

Deste modo, as aprendizagens efetuadas neste domínio, devem englobar não 
só o processo criativo, mas também os subdomínios psicomotor e simbólico.

3. Caracterização temporal
A partir de dezembro de 2019, a humanidade foi surpreendida, pela primeira 
vez no século XXI com um problema de saúde pública, quando foi comunicado 
o surto de um novo Coronavírus (SARS-CoV-2) em Wuhan, China.

Em finais de janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS), anun-
ciou o aparecimento dos primeiros casos na Europa, designadamente na Ale-
manha, Itália, França e Reino Unido. Foi reportada a primeira morte, nos finais 
de janeiro, na China em Pequim.

A emergência de saúde pública de âmbito internacional, foi declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, a que se seguiu a 
classificação de pandemia, no dia 11 de março de 2020.

No início de março de 2020, surgiram os primeiros casos em Portugal e em 
meados desse mês a OMS declarou-se a epidemia de COVID-19 como uma 
pandemia, devido á existência de mais de 20 000 casos confirmados e de 1000 
mortes na europa.

Os países europeus confrontados com esta situação pandémica, conforme 
o número de casos e vítimas das suas populações, aumentavam e foram igual-
mente tomando medidas de contenção e de confinamento.

Surgiram na Europa e no mundo, muitos pontos de vista diferentes no âm-
bito das políticas sociais, de trabalho, de saúde e de educação, mas podemos 
considerar que o trabalho à distância, o confinamento e o fecho das escolas 
aconteceu na generalidade dos países.

A investigação no âmbito da saúde produziu avanços inesperados e têm 
sido produzidas, em diversos países, diferentes testes e vacinas. No contexto da 
educação, surgiram diversos documentos, decretos, normativos, contributos e 
investigações. 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, decla-
rada pela OMS, bem como à classificação de pandemia, o Governo de Portugal, 
através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aprovou um conjunto de 
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da doen-
ça COVID-19, entre as quais, a suspensão das atividades letivas e não letivas 
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Figura 3 ∙ Crianças confinadas e suspensão das atividades 
letivas. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Crianças confinadas explorando técnicas de 
pintura e grafismo. Fonte: própria.
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com presença de crianças e alunos, em estabelecimentos de educação e ensino. 
O Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, legislou e 

aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades 
letivas e não letivas com presença de crianças e alunos em estabelecimentos de 
educação e ensino, designadamente de educação pré-escolar. 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Por-
tugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de 
março, o qual veio a ser renovado pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e pelo Decreto do Presidente da República n.º 20-
A/2020, de 17 de abril. 

A partir de maio de 2020, foi, contudo, considerado que, somente crianças 
da creche e da educação pré-escolar, poderiam regressar ao ensino presencial, 
depois de dois meses de confinamento.

Foi com preocupação e perplexidade que as pessoas viveram esses tempos. 
O encerramento foi súbito e nenhum interveniente o previra, por isso nada es-
tava planeado.

Os pais receberam em casa os seus filhos sendo confrontados com o encer-
ramento dos seus locais de trabalho e, simultaneamente, muitos foram força-
dos a trabalhar à distância em horários simultâneos com o apoio que deverão 
disponibilizar a crianças.

 Os adultos ficaram muito sobrecarregados de tarefas e tomaram consciên-
cia que, a não existência de convívio e a redução de atividades de socialização 
entre pares, seguramente reduziam e limitavam a aquisição de capacidades, 
em situação de interajuda e de cooperação.

Foram situações muito difíceis de gerir para os pais e cuidadores, que ten-
taram organizar uma nova rotina familiar e educativa, ao mesmo tempo que 
apoiavam as crianças que também sentem que estão demasiado em casa e que 
não convivem com colegas e amigos.

O trabalho que se apresenta, muito na forma de fotografias, revela diversas 
situações de desenvolvimento de atividades, recorrendo a materiais disponí-
veis no contexto familiar, ou materiais de desperdício, como cartões e caixas de 
encomendas postais.

Foram feitos um enormes esforços de reflexão e os pais, em muitas situa-
ções, sozinhos e sem grandes apoios, reinventaram-se e conseguiram propor-
cionar aos seus filhos, momentos educativos prazerosos, muito criativos, flexí-
veis e inovadores.

O adulto tenta responder a todos os desafios como educador e trabalhador, 
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Figura 5 ∙ Criança confinada explorando expressão 
dramática. Fonte: própria.
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apoiando familiares e os filhos pequenos, procurando formas de não perder a 
sua própria força e equilíbrio psicológico, esperando ainda, que esta experiên-
cia terrível não seja traumatizante, em particular, para os filhos.

4. Contextualização
Na Europa as medidas não foram homogéneas e, nos diversos países, pratica-
ram com as suas crianças medidas de confinamento diversos. A título de exem-
plo, refere-se a Grécia que, na Educação Primária, creches e educação especial, 
se determinou oito semanas de lockdown. Na Alemanha em dezembro de 2020, 
optou-se por manter escolas fechadas pelo menos até 31 de janeiro. Nos Paí-
ses Baixos, as Escolas e universidades foram encerradas a partir do dia 14 de 
dezembro 2020, quando o governo decidiu a adoção generalizada do ensino à 
distância, devido ao rápido aumento no número de casos positivos e à ameaça 
da mutação britânica. O ensino pré-escolar e primário, foi mantido encerrado 
até ao início de fevereiro.

5. Estudos e documentos de apoio a educadores em tempo de Covid
Em Portugal, os responsáveis pela política educativa do Concelho Nacional de 
Educação (CNE) e a Associações dos Profissionais de Educadores de Infância 
(APEI), participaram na elaboração de estudos e documentos que abordaram 
a questão de apoios. A este propósito, numa publicação recente, o CNE (2021), 
num estudo sobre a situação da educação em tempo de COVID, valorizou esses 
contributos realçando, a propósito da reabertura das creches a partir de 18 de 
maio de 2020 e, posteriormente, dos jardins de infância, tendo em conta as me-
didas de prevenção e controlo emanadas da Direcção-Geral de Saúde (DGS), 
a Associação dos Profissionais de Educação de Infância (APEI), elaborou dois 
documentos designados : ‘Contributo para assegurar a qualidade pedagógica 
em creche (0-3 anos) em tempo de COVID-19 (APEI, 2020a)’ e ‘Contributo para 
assegurar a qualidade pedagógica em educação pré-escolar (3-6 anos) em tem-
po de COVID-19 (APEI, 2020b)’. Estes documentos reúnem um conjunto de es-
tratégias e propostas dirigidas, designadamente, às direções pedagógicas das 
instituições, às equipas educativas, às famílias, às crianças, sobre a organização 
do tempo, dos espaços e dos materiais.

Foi recomendado, pelo ME que: O/A educador/a poderá utilizar diversos 
canais digitais para comunicar com as crianças, e realizar as sessões síncronas. 
Nestas metodologias de apoio educativo em registo on-line sugere-se que a 
criança seja convocada “para a discussão e tomadas de decisão, bem como para 
planear atividades”
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Figura 6 ∙ Crianças confinadas com ensino 
remoto on-line. Fonte: própria.
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O fecho das escolas nos diferentes países não foi simultâneo, nem obedeceu 
aos mesmos prossupostos. Contudo, verificou-se que na Europa muitos países 
encerraram as atividades letivas por cerca de um a dois meses na 1ª fase, em 
março de 2020 e, novamente, o mesmo aconteceu no final do primeiro e início 
do segundo semestre (dezembro e janeiro) de 2021.

6. Metodologia
No 2º período do ano letivo 2020, as crianças iniciaram o primeiro confinamen-
to e foi quando surgiu a oportunidade de iniciar um intercâmbio informal entre 
pais e famílias de Lisboa e de Maastricht. 

Nesse período as lojas fecharam e os artigos necessários passaram a ser ad-
quiridos on-line. Surgiram assim as entregas em casa de encomendas acondi-
cionadas geralmente em caixas de papelão canelado.

Passou-se por isso a valorizar muito mais as atividades educativas que eram 
possíveis de realizar em casa, sem ser possível recorrer a compras de materiais, 
livros ou jogos.

Investigadores em educação infantil, estão convictos e continuam a de-
fender, que a programação de atividades lúdicas e a participação adequada de 
adultos, estimulam as atividades lúdicas e expressiva das crianças, bem como, 
as capacidades em vários domínios do desenvolvimento educacional Christie, 
1991; Hartmann, 1994; Pessanha, 2014; Trageton, 1997)

O papel da família deve revelar-se muito flexível, oferecendo atividades de 
exploração e descoberta do meio ambiente e da da natureza, promovendo si-
tuações criativas e lúdicas.

Os pais, ao observar as crianças brincando livremente, reconhecem como 
eles incorporam a cultura ao seu redor nas suas brincadeiras, verificam como 
eles desenvolvem a sua imaginação e realizam que as crianças aprendem en-
quanto brincam.

7. Etapas
— Anúncio pela Organização Mundial da Saúde (OMS) -COVID PANDEMY;
— Medidas de resposta à Covid: escolas fechadas, confinamento em casa;
— Prioridades educacionais, metodologias flexíveis;
— Novas tecnologias;
— Exemplos de atividades familiares envolventes;
— Atividades lúdicas e construção de brinquedos e projetos criativos;
— Uso de materiais reciclados (evitando a aquisição de materiais caros).
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Figura 7 ∙ Crianças e famílias confinadas 
descobrindo caixas de papelão. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Trabalho de construção com papelão 
de crianças confinadas. Fonte: própria.
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8. Objetivos
— Recorrer à conciliação do ensino à distância com atividades em contexto 
familiar;
— Utilizar novas tecnologias de forma adequada;
— Desenvolver o conhecimento do “eu” e do esquema corporal;
— Explorar diversos conteúdos da Expressão Plástica e dos elementos ex-
pressivos da cor e das formas volumétricas;
— Explorar o desenvolvimento do corpo (grafismos, retrato e corpo no es-
paço);
— Ser capaz de experimentar, executar e criar, recorrendo a uma multiplici-
dade de materiais, nomeadamente reciclados;
— Associar domínios artísticos e pré-requisitos do jogo simbólico, na escrita 
e na Literacia.

9. Conteúdos
— Técnicas de pintura e materiais;
— Cores quentes e frias, primárias e secundárias;
— Pintura e expressividade;
— Colagens e encaixes;
— Formas tridimensionais e volumes;
— Valorização da natureza.
 
Com estes materiais na primeira fase, permitiu a realizações de objetos lú-

dicos tridimensionais que, para além da exploração nos domínios expressivos, 
também permitiu o desenvolvimento da autonomia individual. Os trabalhos 
de expressão plástica e lúdicos elaborados pelas crianças, permitiram o desen-
volvimento de destrezas, domínio de materiais e técnicas, que proporcionaram 
conhecimento do “eu”, de descoberta do espaço, da tridimensão, do desenvol-
vimento físico, da imaginação, da criatividade e da autoconfiança.

 Todos sabemos que as reservas e barreiras condicionando a realização de 
atividades criativas e lúdicas são enormes. “Brincar é considerado, na melhor 
das hipóteses, uma atividade periférica” Christie (1999).

De acordo com as considerações conhecidas e expressas nas Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-escolar, foi surpreendente verificar, que o 
confinamento e a reclusão das crianças fizeram realçar as suas capacidades 
para construir projetos e desenvolver a aprendizagem. Os pais, assumida-
mente, passaram a encará-las como sujeito e agente do processo educativo, o 
que significa que, a partir das suas experiências, os adultos, valorizam os seus 
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Figura 9 ∙ Criança descobrindo o meio 
e ambiente natural. Fonte: Própria. 
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saberes e competências únicas, contribuindo para um desenvolvimento mais 
harmonioso em todas as suas potencialidades. Com o confinamento, as ativi-
dades lúdicas surgiram de forma espontânea motivadas e sustentadas pelas 
crianças e pela família.

Outra grande oportunidade, foi o tempo destinado ao contacto com a na-
tureza. As famílias consideraram estes espaços seguros, onde era possível as 
crianças em afastamento podiam aventurar-se e ter prazer de aventura. Foram 
tempos de exploração e descoberta do seu corpo em movimento.

10. Conclusões e Recomendações
As participações da família foram profundamente reforçadas; Aumenta a co-
municação da família no processo educacional; A educação cultural, lúdica e 
artística foi desenvolvida; Descoberta de materiais, conceitos de espaço e seu 
único corpo; Possibilidade de alfabetização e jogo dramático; Capacidade de 
escolher e construir brinquedos com materiais recicláveis; Aprender a brincar 
em ambientes naturais e parques infantis; Oportunidade de amar, aventurar-se 
e interagir com a natureza.
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Abstract: This article is based on the premise that 
visual composition is to communicate, it is key 
to conveying the message. In this sense, we asked 
the following questions: What paradigms and 
methodologies have been applied, and what are 
the results from them in diferente areas of design? 
What contributions can these transversal disci-
plines bring to the teaching/learning process in 
contemporary design?
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Resumo: O presente artigo parte da premissa 
que a composição visual é comunicar, é chave 
para transmitir a mensagem. Neste sentido 
lançamos as seguintes questões: Que para-
digmas e metodologias têm sido aplicadas, e 
quais os resultados provenientes dos mesmos 
nas diferentes áreas do design? Que contribu-
tos podem essas disciplinas transversais tra-
zer, para o processo de ensino/aprendizagem 
no design contemporâneo?
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Introdução
A atividade docente que desempenhamos, o modo como nos relacionamos 
com os alunos e os resultados obtidos por parte deles, motivou-nos para a inves-
tigação que deu origem a este artigo, A Composição Visual e Plástica no Design. 
Sendo o Desenho e os Estudos de Composição, algumas das unidades curricu-
lares que lecionamos, o trabalho aqui apresentado resulta da nossa prática pe-
dagógica nestes domínios, e na importância que as mesmas têm nos métodos 
educativos das licenciaturas de Design de Comunicação e Audiovisual, Design 
de Interiores e Equipamento e Design de Moda e Têxtil.

Num primeiro momento, e foi o título do primeiro capítulo, iremos fazer 
uma breve abordagem à Construção de Aprendizagens para Comunicar. Ou seja, 
para nós é fundamental estabelecer e manter uma proximidade de diálogo, sin-
ceridade e abertura entre professor e alunos 

No seguimento da imediação estabelecida entre professor e alunos, faze-
mos uma breve introdução às unidades curriculares de Desenho e Estudos de 
Composição, no qual referimos algumas metodologias aplicada em cada uma, 
no decorrer das aulas. 

1.Construção de aprendizagens, para comunicar 
Um dos aspetos mais relevantes para o ensino, não apenas o ensino das artes, 
é o tipo de relação que se estabelece entre o professor e os alunos. É num am-
biente de confiança e sinceridade entre professor e alunos que a construção das 
aprendizagens ganha sentido e se promove a aquisição duradoura de conheci-
mentos e habilidades (Eisner, 2004).

A aquisição de competências, habilidades e atitudes por parte dos alunos 
para que possam continuar a aprender ao longo da vida, constitui um desígnio 
da educação para a pós-modernidade e é também motivo suficiente para justifi-
car o envolvimento dos alunos na planificação das experiências educativas, por 
ser na escola que estas habilidades e atitudes devem ser fomentadas.

Para Eisner, o clima de confiança que deve mediar as relações entre profes-
sores e alunos deve ser entendido como um ponto de partida e não um fim em 
si mesmo, já que ele constitui o terreno propício para uma aprendizagem mais 
fecunda. As sugestões dos alunos não retiram ao professor a responsabilidade e 
o poder de decisão sobre a definição dos conteúdos, dos objectivos da aprendi-
zagem e sobre a avaliação.

Tomando como referência a teoria da aprendizagem social, em que a imi-
tação constitui uma das principais formas através das quais as pessoas apren-
dem a comportar-se, Eisner é de opinião que o professor deve ser modelo de 
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Figura 1 ∙ Desenho da aluna Carlota Magalhães, caneta de 
ponta fina sobre papel. Fonte: coleção da autora
Figura 2 ∙ Desenho da aluna Tânia Silveira, marcadores e caneta 
de ponta fina sobre papel. Fonte: coleção da autora
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referência para os seus alunos. Daí que, no que se refere à dimensão produtiva 
da arte, a participação do professor na realização dos objectos de arte dos alu-
nos, para além de representar para estes um estímulo interessante, permitir-
-lhes-ia, ao mesmo tempo, adquirir uma maior consciencialização sobre a 
conduta produtiva que deve estar presente no processo criativo e um melhor 
conhecimento do mundo profissional.

Também no domínio crítico, Eisner é de opinião que o professor deve cons-
tituir-se como modelo, assumindo o papel de crítico. Isto significa que o pro-
fessor deve utilizar as obras dos estudantes e as dos profissionais, enquanto 
objetos de atenção crítica, comparando-as, analisando-as e avaliando-as, des-
poletando tanto quanto possível, a reação dos alunos.

2. O desenho aplicado ao design
O desenho é uma representação gráfica desenvolvido a partir do uso de símbo-
los, estabelecendo uma relação com o pensamento. O desenho enquanto condi-
ção do pensamento, entre ideia e realidade, entre o pensar e o fazer transforma-
-se em linguagem e comunicação. Da mesma forma, o desenho torna-se num 
ato gestual coordenado que se regista num suporte bidimensional ou tridimen-
sional (Alberto, 2001:10).

O desenho é um processo de criação visual que tem o propósito perante um 
criativo, de materializar a ideia de uma forma ou conceito, que satisfaça a ne-
cessidade objetiva, seja ela prática ou simbólica, e que reflita as condicionantes 
do tempo. 

O processo criativo inicia-se com o desenho e pressupõe três etapas: regis-
to das primeiras formas, exploração de alguns desenhos iniciais, e representa-
ção do conceito final. A primeira fase é a mais criativa do processo consiste em 
desenhos rápidos, onde a preocupação é apenas a de registar as várias ideias 
que surgem, em toda a página. Num segundo momento, com uma nova folha à 
frente, seleciona-se alguns esboços e volta-se a desenhar com mais pormenor e 
detalhe, com um sentido de foco, para a proposta final.

O desenho final é a apresentação da forma/conceito e deve comunicar a 
mensagem que o criativo se propôs. Para isso, através da linguagem do desenho 
(forma, volume, cor, etc) deve atingir o maior detalhe possível, e fazer alguns 
apontamentos de texto meramente indicativos de um ou outro pormenor. 

2.1 O desenho aplicado ao design
Desenhar pode ser reprodução, cópia de uma imagem; representação à mão 
livre de uma ideia; ou procura, conhecimento de um determinado objeto. O de-
senho pode ser tanto um processo, como o resultado final. 
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Na unidade curricular, a metodologia assenta em sessões práticas de dese-
nho à mão levantada, onde se realizam desenhos a partir da observação, imagi-
nação e memória, referentes ao mundo construído e natural. 

Com este método, pretende-se que o aluno conheça os materiais e os su-
portes, e que consiga identificar as estruturas simplificadas do espaço bidimen-
sional. Que adquira conhecimentos quanto ao uso da linha (no que respeita à 
sua natureza: intensidade, modelação e estruturação); e obtenha a capacidade 
quanto à medição, proporcionalidade, estruturação, direções, alinhamentos, e 
valores da luz e da sombra.

Considerando o conhecimento de suportes, instrumentos e técnicas, explo-
ram-se três núcleos fundamentais na prática do desenho: a observação, a repre-
sentação e a expressão. Como exercício de representação temos por exemplo, o 
da esferográfica, onde o aluno começa por desenhar o que observa. Nesta fase 
explora os elementos gráficos do desenho, sobretudo o ponto e a linha. Depois 
é convidado a desmontar todo o objecto, e representar todas as peças que ob-
serva. Desta forma está por um lado a identificar a estrutura formal, e por outro 
a descobrir um objeto que é tão banal, mas que sempre encontra algo de novo. 

O desenho como processo criativo de um objeto ou conceito, é desenvolvido 
pelo exercício da mala de viagem. O tema é lançado e as páginas brancas come-
çam a ser riscadas. A primeira página é ocupada com esboços rápidos, e na final 
apresentam a proposta face ao enunciado. 

Partindo destes dois exemplos, verifica-se entre as várias turmas, que a acei-
tação para desenvolver o trabalho criativo é sempre superior ao da representa-
ção. Apreendemos que cada um tem a possibilidade de escolher um universo 
tão vasto (escolha da forma, do traço, da cor, etc) que não há folhas que che-
guem para tantas ideias, para um trabalho de síntese.

Nos variados formatos, o desenho tornou-se o fio condutor que procura 
compreender como o designer cria e se apropria dos diversos recursos dispo-
níveis na contemporaneidade. Um desenho feito pelo próprio revela o conheci-
mento que a pessoa possui para representar, pois consegue-se ler os elementos 
constituintes da nova ideia representada. 

A construção das aprendizagens ganha sentido, e promove-se na aquisição 
de conhecimentos, através da aplicação dos modelos de ensino tomando como 
referência a teoria da aprendizagem social. Neste modelo a representação 
constitui uma das principais formas, através das quais as pessoas aprendem a 
comportar-se.  
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Figura 3 ∙ Reconstituição da paleta de cores da obra 
seleccionada “A Fonte”, de Courbet. Fonte: Coleção do autor.
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3.Estudos de composição
Na unidade curricular de Estudos de Composição pretende-se que os alunos 
adquiram e desenvolvam competências no domínio da técnica da pintura a gua-
che, desenvolvam a acuidade visual e adquiram conhecimentos sobre os mate-
riais utilizados, sobre teoria da cor e sobre a teoria da composição. Promove-se 
o desenvolvimento das capacidades de perceção, análise e reflexão critica.

Para Howard Gardner (1999), o currículo ao integrar estas três dimensões 
(produção, perceção e reflexão), acautela a criação de competências no domí-
nio da produção e criação de obras de arte, da apreciação e distinção dos aspe-
tos mais significativos das obras artísticas e a capacidade para o individuo se 
distanciar e refletir sobre as obras criadas por si ou por outras pessoas.

3.1 Proposta de Trabalho — Estudo a Guache
Tendo em conta as considerações iniciais, propõe-se o estudo a guache, de uma 
obra de um pintor de referência, com recurso à utilização das cores primárias 
(magenta, azul cyan e amarelo limão) e do branco. Na realização do trabalho 
deve ter-se presente as características estilísticas da obra selecionada.

Na opinião de Gardner (1999), os alunos têm dificuldade em relacionar as 
matérias aprendidas de uma determinada maneira, por exemplo, uma habili-
dade artesanal com os conhecimentos adquiridos conceptualmente, pelo que 
existem razões para acreditar que o mesmo tipo de dissociações ocorra tam-
bém no domínio do ensino das artes visuais. Sublinhe-se ainda que, segundo o 
autor, foram encontradas, na investigação realizada no âmbito do projeto “Arts 
Propel”, provas convincentes de que os alunos aprendem mais eficazmente 
quando se sentem envolvidos em projetos ricos e significativos, quando a sua 
aprendizagem artística está ancorada na produção artística, quando há um in-
tercâmbio fácil entre as diversas formas de conhecimento (intuitivas, simbó-
licas e artesanais) e quando os alunos têm a oportunidade para refletir sobre a 
sua atividade e sobre o seu progresso.

Também para Ana Mae Barbosa (2005: 34), a produção em arte não é, por si 
só, suficiente para a leitura e o julgamento da qualidade das imagens produzi-
das por artistas ou do mundo quotidiano que nos cerca. Daí que, na opinião da 
autora, o ensino das artes deve integrar o fazer artístico, a análise da obra e a 
história de arte.

Para Hargreaves (1991), citado por Garcia e Pérez (1998), los procesos de 
pensamiento que promueven el desarrolo de la conducta artística son los mia-
mos si se tra de aprehender la obta de arte, que si se trate de crearla (102).

Assim, e depois de selecionada a obra, faça a sua análise. Sugere-se, que se 
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Figura 4 ∙ “A Fonte”, de Courbet
Figura 5 ∙ Exercício concluído pela aluna Yana Protosova. 
Fonte: coleção do autor.
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insere, etc., e faça a análise da obra, prestando atenção ao modo como as for-
mas se relacionam entre si, designadamente quanto ao tamanho, à sua localiza-
ção no espaço, à cor, textura, luz/sombra, tipo e direção de pincelada, etc.

Ainda antes de iniciar o exercício proposto, sugere-se que junto do professor 
de história de arte, ou mesmo por estudo individual, procure compreender o 
contexto cultural em que a obra que selecionou foi criada, o movimento ou cor-
rente artística em que se insere, etc., e faça a análise da obra, prestando atenção 
ao modo como as formas se relacionam entre si, designadamente quanto ao ta-
manho, à sua localização no espaço, à cor, textura, luz/sombra, tipo e direção 
de pincelada, etc.

3.1.1 Pintura a Guache
Faça agora o estudo das cores utilizadas na obra, a partir da mistura das cores 
primárias e do branco. Explore, por tentativa, cada um dos tons e tonalidades, 
com as anotações que considerar pertinentes.

3.1.2 Teoria da Cor: compreender o seu funcionamento
Tenha em atenção os seguintes aspetos: Luz e cor; a natureza e o comportamen-
to da luz; anatomia e fisiologia do olho; percepção da cor; Newton e o espectro; 
síntese subtrativa e síntese aditiva; cores primárias e secundárias; cores com-
plementares; dimensões da cor (tom, valor ou luminosidade e saturação); 0 po-
der expressivo e o valor simbólico da cor, entre outrosPara além da aquisição 
e desenvolvimento das técnicas da pintura a óleo ou a acrílico, a aquisição de 
conhecimento sobre os materiais e sobre os aspetos que devem ser considera-
dos na composição da obra artística, importa agora apelar à sua criatividade. A 
paleta de cores é livre e não tem que depender, como no exercício anterior, da 
síntese das cores primárias e do branco.

Para Platão, filósofo grego, citado por Parramón (1974; 7), “a composição 
consistia em encontrar e representar a variedade dentro da unidade”. Contu-
do, essa “variedade na cor, na forma, na situação, na dimensão e na disposição 
dos elementos que constituem o quadro”, não pode ser excessiva ao ponto de 
dispersar a atenção do observador. Daí que essa variedade, segundo Parramón, 
“esteja organizada, correspondendo a uma ordem e unidade de conjunto.”

 
Conclusão

Bjarne Sode Funch (2000:109-125), professor associado na Universidade de 
Roskilde e na Universidade de Copenhague, na Dinamarca, identificou cinco 
tipos de apreciação artística diferentes entre si, consoante o tipo de faculdades 
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humanas que envolvem, os quais requerem também “considerações educati-
vas específicas para o seu desenvolvimento”, assim designados: contemplação 
estética, empatia estética, compreensão artística, fascínio estético e experiên-
cia estética como fenómeno transcendente.

Dos diferentes tipos de apreciação artística, Funch, sublinha que a com-
preensão artística ou apreciação cognitiva da arte é o tipo de apreciação mais 
considerado. Na opinião do autor, a informação acerca da obra, pelo historia-
dor, observador, crítico da arte ou pelo próprio artista, influencia a nossa perce-
ção acerca da obra em causa.

Contudo, a apreciação artística cognitiva não é apenas conhecimento do 
significado da obra, das intenções do artista, da iconografia ou mesmo do con-
texto cultural em que esta foi produzida. Para além do conhecimento e de uma 
maior consciência visual sobre os detalhes formais da obra, esta desencadeia 
também no observador um sentimento de prazer.

O autor reconhece que, apesar da vasta quantidade de informação acerca da 
arte (livros, catálogos, brochuras, etc.), a sua transmissão não é a via mais ade-
quada e eficaz para desenvolver a capacidade de apreciação cognitiva da arte. 
Para o autor, é mais importante, do ponto de vista da educação, desenvolver e 
cultivar essa capacidade de apreciação cognitiva do que proporcionar, de quan-
do em vez, “uma experiência momentânea de uma nova perceção”.

Os nossos alunos como já referimos são todos de áreas do Design, e hoje os 
projetos académicos, ou os do mundo laboral, são todos realizados por meio dos 
computadores e dos seus softwares, o mundo digital. As disciplinas que aqui fo-
ram abordadas são transversais a todas as licenciaturas, e estão as duas intima-
mente ligadas. Pretende-se com ambas e outras, que os alunos continuem com 
esta proximidade com as matérias, pois a relação entre o pensar e o fazer é dife-
rente, e é importante para o desenvolvimento cognitivo de qualquer criativo.



16
7Motricidade fina e Formas 

de Registo Artístico 
de Prática Desportiva 

Fine Motricity and Forms of Artistic Recording of 
Sport Practice

ANA PATRÍCIA SOUSA

AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Instituto de Educação, Faculdade de Belas-Artes, Mestrado em Ensino de Artes Visuais, 
Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-004 Lisboa

Abstract: This project explores the proximity be-
tween two areas: the practice of a sport, which in 
it has the strict control of the body and the object, 
and the artistic expression. As a motto, there is 
a need to provide opportunities to the children 
that promote their psychomotor development, 
and thus “the possibility of establishing relation-
ships between objects in space (...) by using the axis 
discovered in the relationship with the object to 
symbolize the body as itself an object of space” 
(Le Boulch, 2001). The project is contextualized 
in a group of Rope Skipping athletes, with ages 
between 12 and 14 years old, in a sports institu-
tion, in a non-formal teaching-learning environ-
ment. The activity proposed to the students was 
the creation of plastic records of their technical 
compositions (choreographies or exercises of the 
specific genre), which goes beyond the conven-
tional archive film.
Keywords: rope skipping / motricity / drawing / 
learning / creativity.

Resumo:  Este projeto explora a proximida-
de entre duas áreas: a prática de uma moda-
lidade desportiva, que tem nela o domínio 
rigoroso do corpo e do objeto, e a expressão 
artística. Como mote, apresenta-se a neces-
sidade de colocar à disposição das crianças 
oportunidades que propiciem o seu desenvol-
vimento psicomotor, e assim “a possibilidade 
de estabelecer relações entre os objetos no 
espaço (...) pela utilização dos eixos descober-
tos na relação com o objecto para simbolizar 
o corpo como ele mesmo objecto do espaço” 
(Le Boulch, 2001). O projeto contextualiza-se 
num grupo de praticantes de Rope Skipping, 
entre os 12 e os 14 anos, num clube Desportivo, 
um ambiente de ensino-aprendizagem não 
formal. A atividade proposta aos alunos foi a 
criação de registos plásticos das suas compo-
sições técnicas (coreografias ou exercícios da 
modalidade específica), que vão além do con-
vencional filme para arquivo. 
Palavras chave: rope skipping / motricidade / 
desenho / aprendizagem / criatividade.
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1. Introdução 
Motricidade fina é a capacidade para executar movimentos precisos de forma 
controlada. Tal destreza manual é essencial em atividades como o desenho e, 
na geralidade, em práticas que envolvam a estimulação táctil e a perceção vi-
sual pela utilização de músculos pequenos do corpo. Tanto as habilidades mo-
toras amplas como as finas estão presentes em todas as idades. Contudo, “as 
habilidades motoras amplas desenvolvem-se mais cedo e as finas, mais tarde” 
(Bee, 1977). Neste sentido, do presente projeto foi alvo uma turma de pratican-
tes de Rope Skipping — modalidade de saltos à corda, elementos acrobáticos e 
dança —, com idades entre os 12 e os 14 anos, num Clube Desportivo. 

A presente iniciativa é gerada num paralelismo entre dois âmbitos: o estágio 
relativo ao Mestrado em Ensino de Artes Visuais numa escola secundária e a 
profissão de técnico desportivo da modalidade de Rope Skipping numa institui-
ção local. O projeto toma lugar no espaço da instituição desportiva, e por este 
motivo a experiência desenrola-se em contexto não-formal de educação. 

Este projeto explora a proximidade entre duas áreas: a prática de uma mo-
dalidade desportiva, que tem nela o domínio rigoroso do corpo e do objeto, e a 
expressão artística. Como mote, apresenta-se a necessidade de colocar à dis-
posição das crianças oportunidades que propiciem o seu desenvolvimento psi-
comotor, e assim “a possibilidade de estabelecer relações entre os objetos no 
espaço (...) pela utilização dos eixos descobertos na relação com o objecto para 
simbolizar o corpo como ele mesmo objecto do espaço” (Le Boulch, 2001). 

A atividade proposta aos alunos foi a criação de registos plásticos das suas 
composições técnicas (coreografias ou exercícios da modalidade específica), 
que vão além do convencional filme para arquivo. Passando por uma fase ini-
cial de experimentação de técnicas — desde materiais riscadores agregados à 
sua corda de saltar, até à utilização de funcionalidades fotográficas manuais -, 
um dos objetivos foi a transposição do discurso padronizado da sua prática des-
portiva para um suporte distinto, a partir de meios plásticos que tiram partido 
da expressão máxima do movimento. 

Tal como no desenho é fundamental o “saber como agarrar o lápis para de-
senhar” para uma prática mais eficiente, no Rope Skipping é fundamental o re-
conhecimento da corda como objeto a manusear, ter consciência do seu peso, 
som e movimento no espaço: dando uso a todos os sentidos. 

O desenvolvimento deste documento desenrola-se em 3 partes principais. 
A primeira é relativa à contextualização do projeto ao nível das temáticas 
que aborda, o seu contexto temporal e no tempo, uma breve fundamentação 
teórica com base em alguns autores e, por fim, uma explicação do contexto 
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não-formal de educação em que acontece este projeto. Seguidamente, é apre-
sentado o processo, detalhando a metodologia aplicada e registo das expe-
riências. Por fim, apresenta-se a listagem das referências bibliográficas con-
sultadas ao longo do processo. 

2. Contextualização
2.1. O que é o Rope Skipping?

O Rope Skipping é uma atividade física que tem por base o aproveitamento desportivo 
de um gesto ancestral: Saltar à Corda […]. (APRS, 2020)

Desenvolvendo capacidades coordenativas, de ritmo, agilidade, força, flexibi-
lidade e ainda a auto-estima e a socialização, o Rope Skipping contribui não só 
para hábitos de vida saudáveis como também para a luta contra a exclusão so-
cial, através de acrobacias diversas, ginástica, dança e vários manejos de corda, 
sozinho ou acompanhado, com o uso de música.

Trata-se de uma atividade disponível a qualquer faixa etária, sendo bas-
tante recreativa em idades mais novas, como forma de ocupação dos tempos 
livres. Independentemente da idade, sexo ou peso, a prática de Rope Skipping 
é aconselhada a todos, salvo contra indicações médicas, e está categorizada da 
seguinte forma: Corda individual, Corda partilhada, Roda Chinesa, Double 
Dutch e Corda Longa.

O grupo de alunos intervenientes nesta atividade é, na maioria, pratican-
te da modalidade há cerca de 3 anos. Foram, até então, acompanhados pelos 
mesmos treinadores, sendo esta uma atividade que os próprios escolhem para 
praticar nos tempos extra-curriculares. Contextos demonstrativos, de espetá-
culo e competitivo são familiares a este grupo de jovens, tendo já participado 
em eventos a nível nacional e internacional. Todos estes alunos frequentam es-
colas de ensino convencional no Concelho de Sintra. 

Na atividade descrita neste trabalho, o Rope Skipping é a ferramenta atra-
vés do qual os alunos devem expressar-se artisticamente entendendo, acei-
tando e promovendo a proximidade natural entre a expressão artística e a 
atividade física. 

2.2. Espaço e tempo
A atividade desenrola-se no espaço no qual, regularmente, os alunos praticam 
a sua modalidade. Este espaço, pertencente ao clube desportivo, caracteriza-se 
como um ginásio amplo e luminoso. 
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Figura 1 ∙ Fotografias de Nuno Rebelo, Campeonato 
Nacional de Rope Skipping. (2019). Atletas de Rope Skipping 
em exercício de Double Dutch (esquerda); Atletas de Rope 
Skipping em exercício de corda simples (direita). Fonte: 
Associação Portuguesa de Rope Skipping. Disponível em: 
https://www.aprs.pt
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O exercício foi proposto durante o segundo período do ano letivo 2020-2021. 
Sendo que os treinos decorrem no período após aulas durante os dias úteis e 
durante a manhã de sábado, a luminosidade do espaço foi variável consoante os 
dias. A atividade decorreu ao longo de uma semana, com um total de três aulas 
com a duração de sessenta minutos, que serão discriminadas detalhadamente 
no ponto 3.2 relativo à metodologia. 

2.3. Motricidade fina, desenvolvimento psicomotor e psicossocial 
Desenvolvendo-se o organismo humano em várias fases, uma vez findada uma 
delas, a eficácia na estimulação de determinados aspetos psicomotores, é redu-
zida. Estas fases de desenvolvimento ocorrem normalmente em idades especí-
ficas. Com base num estudo realizado, no qual a prática de malabarismo foi tida 
como instrumento para avaliar a influência positiva no desenvolvimento motor 
de um grupo de alunos, conclui-se que:

[...] por volta dos onze anos de idade, crianças do sexo masculino atingem o pico de 
densidade da massa cinzenta do córtex cerebral, [...]. Devido à complexidade sen-
sório-motora, a prática do malabarismo nesta fase do desenvolvimento tem grande 
potencial como forma de estimular a formação de cadeias sinápticas, aumentando 
o repertório motor do indivíduo, o que por sua vez pode atribuir maior qualidade de 
vida na fase adulta. [...] (GALLAHUE, OZMUN, GOODWAY, 2013)

Equiparando o Rope Skipping à prática de malabarismo, ambos se desen-
volvem em torno da manipulação de um ou mais objetos e na capacidade de 
os manusear com maior ou menor precisão e qualidade estética, mostrando-se 
assim atividades nas quais a motricidade fina está em constante refinamento. 

Em paralelo, também o desenvolvimento psicossocial tem relevante impor-
tância durante estes anos. Segundo a teoria do desenvolvimento psicossocial de 
Erik Erikson, a partir dos 11 anos, os alunos encontram-se no estágio denomina-
do “identidade versus difusão” (ERIKSON, 1976). Nesta fase, a questão fulcral é: 
“Sei ou não quem sou e o que quero ser? É principalmente durante estes anos que 
se constituem os traços mais característicos da identidade do indivíduo. Durante 
este estádio, os principais significativos são os pais, os colegas e os professores. 
São estes os principais intervenientes na promoção da identidade do aluno, e por 
isso se denota especial importância nas estratégias de ensino-aprendizagem, 
cooperação com os colegas e criação de climas de crescimento saudáveis tanto 
em casa como em todos os ambientes de aprendizagem.

A expressão das experiências proporcionadas é construída em torno da 
prática e da envolvência, tornando os alunos indivíduos constantemente ativos 
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ao nível prático, crítico e criativo. Assim, por meio de experiências hands-on, 
crê-se que aprender fazendo (Learning by Doing) é uma metodologia mais pro-
motora das aprendizagens. 

2.4. Educação não formal
É num registo de educação não formal que sucede esta atividade. De partici-
pação voluntária, mas com uma ordem de acontecimentos formatados (e em 
simultâneo flexível consoante as necessidades), este é um projeto centrado nos 
alunos, que tem como alicerce determinados objetivos educativos individuais 
e coletivos. 

Na tentativa de criação de experiências significativas duradouras, ativida-
des que partem da experiência — “Give your pupils something to do, not something 
to learn; and when the doing is of such a nature as to demand thinking: learning 
naturally results[...]” (DEWEY, 1987) -, são as mais privilegiadas nesta proposta. 

Contudo, está presente a comunicação com o currículo formal pela preocu-
pação na resposta a certos pontos das aprendizagens essenciais do grupo em 
estudo. Assim, as atividades proporcionadas interagem com o currículo formal 
dos alunos, entendendo isto como vantajoso uma vez que “Students thrive in an 
environment where they are allowed to experience and interact with the curriculum 
[...]” (TALEBI, 2015:4). 

É pela certeza de que a abordagem não-formal das aprendizagens pode 
constar-se mais bem sucedida, favorecedora da participação e promotora da 
socialização que é tida como preferência neste projeto. Relembre-se, ainda, que 
a comunicação professor-aluno em atividades extracurriculares não formais 
como a que aqui é tratada, é normalmente mais íntima e informal. 

3. Processo
3.1. Metodologia e Relato de experiência

Foram três as aulas que constituíram esta atividade. Neste capítulo, as mesmas 
serão descritas e comentadas a fim de refletir acerca do comportamento e efei-
tos da metodologia aplicada. 

Cada aula se iniciou com uma introdução verbal de cerca de 5 minutos, onde 
foram considerados os temas a abordar e os materiais a utilizar. O processo foi 
constituído por uma fase de reconhecimento do projeto e materiais disponíveis, 
seguindo-se da experimentação e registo efetivo.

A promoção da criatividade foi uma constante desde a primeira fase, incen-
tivando a autonomização crescente — o controlo sob os resultados passou, du-
rante o processo, da responsabilidade do professor para a responsabilidade do 
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Figura 2 ∙ Fotografia de pasteis de óleo agregados à corda 
como instrumento de registo (cima); Fotografia de aluno a 
utilizar a corda como instrumento de registo com o movimento 
“ventoinha” (baixo). Clube Atlético de Queluz, Queluz, 
Portugal. (2021) Fonte própria.
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Figura 3 ∙ Fotografias de registo de coreografias de Rope 
Skipping utilizando a funcionalidade “shutter speed” da 
máquina fotográfica. Clube Atlético de Queluz, Queluz, 
Portugal. (2021) Fonte própria.
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aluno -, assumindo o professor como figura mediadora das aprendizagens, ao 
contrário de um meio de transferência de conteúdo. 

Na primeira aula esteve em foque a apresentação do projeto, seguindo-se 
de um aquecimento articular e algumas atividades lúdicas para treino de mo-
vimentações possíveis para a realização dos registos. Este momento de experi-
mentação foi crucial no encontro de caminhos possíveis, servido de fase de pes-
quisa e repetição com mediação do professor. No fim desta aula foi entregue um 
documento para os encarregados de educação autorizarem, ou não, o registo 
fotográfico da atividade. Neste ponto, foi requerido que as faces dos educandos 
nunca surgissem reconhecíveis.

Foi a partir da segunda aula que se iniciaram os primeiros registos das expe-
riências. Nesta segunda fase, a responsabilidade pelo projeto foi gradualmente 
conduzida na direção dos alunos. 

Entre os vários materiais utilizados, os que melhor resultaram entre os alu-
nos foram os pastéis de óleo e lápis de cor agregados à corda, no fio e/ou nos 
punhos (Figura 2). O docente experienciou a atividade em conjunto com os alu-
nos, incentivando a inovação e a aposta em diferentes e repetidas tentativas. 
Este enfoque na quantidade e registo exaustivo foi tido como caminho para o 
sucesso (qualidade) no processo, acreditando que através da repetição se po-
dem obter melhores resultados. 

Na terceira e última aula os alunos já estavam cientes de que teriam de apre-
sentar alguns resultados. Agora, os alunos já tiveram controlo quase total sobre 
o exercício. Os materiais, superfície de registo e método foram os da sua esco-
lha. Alguns preferiram o plano horizontal (folha ou tecido estendido no chão) 
e um material riscador, outros arriscaram outras orientações espaciais como a 
tela na parede, e ainda houve quem experimentasse utilizar a corda como ferra-
menta de Grattage sobre uma superfície preenchida de cor. 

Ainda nesta aula, gerou-se a oportunidade para um distinto meio de regis-
to: a fotografia. Como ilustra a Figura 3, foram colocadas em prática algumas 
funções de fotografia que possibilitaram o registo de vários movimentos numa 
só imagem. Tirou-se partido da escuridão do ginásio ao fim do dia para realizar 
esta experiência. 

Por fim, ocorreu um momento de partilha de experiências e conhecimento 
entre pares. Durante este tempo, os alunos partilharam os vários resultados ob-
tidos, relatando os seus próprios processos de execução, maiores dificuldades e 
opiniões acerca do produto final. As fotografias foram partilhadas por meio de 
uma projeção na parede do ginásio. 
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Figura 4 ∙ Fotografia dos alunos a registar em conjunto sobre 
tela de pano cru 3x4m, com pastéis de óleo agregados aos 
punhos e fio da corda de saltar. Clube Atlético de Queluz, 
Queluz, Portugal. (2021) Fonte própria.
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O momento final de contemplação dos resultados despoletou discussões 
sobre a cor, a utilização do espaço e como a qualidade do movimento poderia 
influenciar o desenho. 

Alguns alunos mencionaram como estas experiências haviam alterado a sua 
perspetiva face à prática da modalidade, uma vez que haviam conhecido no-
vos pontos de vista. A vontade em guardar os registos foi grande, destacando 
o facto de estes representarem experiências que só eles, que as haviam vivido, 
poderiam descrever. 

Durante estas sessões não foram aplicadas atividades que se assemelhas-
sem a momentos de avaliação sumativa, somente alguns momentos de feed-
back pontual, individual e coletivo (para os alunos que trabalharam esporadi-
camente em grupos), bem como uma autoavaliação oral no final da atividade.

Conclusão
A comunicação revela-se uma ferramenta capaz de contribuir para o sucesso 
e entendimento do exercício, pois está presente desde o primeiro momento. 
Precisa-se que o professor responsável pela atividade seja capaz de tatear os 
aspetos mais significativos para os alunos, de modo a captar a sua atenção nos 
momentos certos, mas também a perceber se a estratégia aplicada funciona ou 
se precisa de adaptação. É desta forma que também a comunicação se revela 
um poderoso instrumento de intervenção: “É escutando que aprendemos a fa-
lar com eles” (FREIRE, 2000). Aliada à comunicação caminha a flexibilização e 
criatividade nas abordagens, fator que não deve ser menosprezado, bem como 
a diferenciação do ritmo de trabalho entre os alunos.

É explicada a preocupação elevada com o desenvolvimento motor e psicos-
social dos estudantes envolvidos na atividade, e creio que este fator terá dado 
algum apoio na explicação, compreensão e mediação das várias sessões. As 
vantagens da realização do presente trabalho em contexto educativo não for-
mal são claras e demonstram quão frutíferas podem ser as aprendizagens em 
tal ambiente. 

A autonomização crescente, que parte do professor na direção do aluno, 
mostra-se promotora da criatividade dos alunos, podendo até dizer que neste 
projeto, a criatividade nasce como produto da autonomia. 

Considerando possíveis caminhos de continuidade deste projeto, acredito 
que seria possível partir para abordagens mais complexas e desafiantes, com 
materiais de outras densidades, ou até colocando em teste outro tipo de ferra-
mentas audiovisuais. Este tipo de rotas abre espaço ao pensamento criativo que 
também no Rope Skipping, enquanto modalidade desportiva com a vertente 
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da criação associada, poderia auxiliar ao desbloqueio mental de muitos atletas 
em momentos de pressão. Em adição, creio que experiências como estas pode-
rão ajudar a desencadear o desapego no desenho, tão comum no início da sua 
aprendizagem. 

Espero que, após esta primeira experiência que interliga uma modalidade 
desportiva com o registo artístico, outros indivíduos despertem interesse aca-
démico na área. Acredito que o potencial de libertação motora dos alunos, face 
exercícios deste tipo, é de cariz positivo e promotor de melhorias em todas as 
atividades do dia-a-dia que requerem consciência corporal e espacial plena. 
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book “Mergulho,” we sought to provide teachers 
with subsidies to work on the poetics of image and 
mediation in reading books.
Keywords: Art; Youth and Adult Education; 
Creativity; Teacher training; picturebook.

Resumo: Este artigo apresenta a reflexão com-
partilhada durante o evento realizado para o 
Curso de Formação de Professores de Arte 
na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para 
a Prefeitura Municipal de Serra (ES). Ao con-
ceituar os Processos Criativos e os percursos 
que levaram produção do livro “Mergulho,” 
procurou-se fornecer aos professores subsí-
dios para trabalharem a poética da imagem e 
a mediação na leitura de livros.
Palavras chave: Artes / Educação de Jovens 
e Adultos / Criatividade / Formação de 
Professores / livro-imagem.
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“A leitura do mundo precede a leitura da palavra”. 
— Paulo Freire (1921)

1. Introdução
O objeto artístico traz em si elementos relacionados à emoção e aos sentimentos 
e comporta-se como vetor capaz de despertar o interesse mútuo tanto dos profes-
sores quanto dos alunos dentro dos processos educacionais. Foi pensando nisto 
que a Profa. Ana Rita Lustosa da Secretaria de Educação da Serra (SEDU) da Pre-
feitura Municipal de Serra (PMS) idealizou um encontro que coadunasse teoria 
e prática dentro do campo de arte, com a finalidade de fomentar mecanismos 
pedagógicos capazes de auxiliar futuros professores em sala de aula. Para tanto, 
propôs um diálogo entre a Criatividade e os Processos da Criação, por meio das 
pesquisas realizadas pela Profa. Drª Stela Maris Sanmartin e os percursos práticos 
vividos pelo Luciano Tasso na ideação e produção de seu livro-imagem Mergulho. 

Acreditando que o acesso aos processos de criação amplia as possíveis lei-
turas trazidas pelo objeto artístico e a construção dos saberes, o encontro pro-
curou debater caminhos que fomentassem inovações criativas para as meto-
dologias pedagógicas, que ampliassem as possibilidades da leitura poética das 
imagens. Conforme nos esclarece Irene Tourinho: “se todo processo educativo 
está entrelaçado com algum tipo de transformação do sujeito e de sua forma de 
perceber o mundo, no ensino de arte as emoções e os sentimentos participam 
deste mesmo processo” (TOURINHO, 2002:43).

O Luciano Tasso nasceu em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo, 
no Brasil, no ano de 1974.Graduou-se em Comunicação Social pela Universida-
de de São Paulo (USP), e hoje é aluno do Programa de Pós-Graduação oferecido 
pela Universidade Federal do Espirito Santo. Criador do livro-imagem Mergu-
lho, Luciano atua nesta área há mais de vinte anos.

Este artigo traz um relato de experiências recolhidos durante o encontro 
Criatividade, Arte e Literatura na EJA — encontro com o autor e ilustrador *: pro-
cesso criativo do livro Mergulho promovido pela Secretaria de Educação da Ser-
ra (SEDU) para o Curso de Formação de Professores de Artena modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em formato de videoconferência, realizado 
no dia 17 de maio de 2021.

2. O encontro
Entre as montanhas capixabas — nome referencial para a Natureza ou o ha-
bitante do estado brasileiro do Espírito Santo — e a faixa litorânea que banha 
as costas do Brasil, no Estado do Espírito Santo, situa-se o Município de Serra, 
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ocupando uma área aproximada de 560 mil km2 e com cerca de 530 mil habitantes. 
 Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

no ano de 2010, o grau de escolarização entre crianças de 6 a 14 anos no Municí-
pio de Serra, foi avaliado em 96,9%. Esta taxa indica o percentual da população 
em determinada faixa etária que se encontra matriculada no nível de ensino 
adequado à sua idade. No entanto, verificou-se que parte de seus habitantes, 
com idade superior aos 14 anos, não havia concluído seu Ensino Fundamental. 
Sendo assim, no mesmo ano de 2010, a modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) foi implantada no Município de Serra com a função de organizar 
gratuitamente esta oferta de escolarização. 

Diante deste contexto e com o objetivo de preparar professores para aulas 
remotas, dando sequencia ao programa de Formação Continuada para todos os 
profissionais da rede municipal de ensino, sobretudo o componente curricular 
Arte, é que a Secretaria de Educação da Serra (SEDU) promoveu no dia 17 de 
maio de 2021 às 18h, por meio dos recursos oferecidos pelo programa de Ati-
vidade Extra-Classe (AEC), o evento intitulado Criatividade, Arte e Literatura 
na EJA — encontro com o autor e ilustrador *: processo criativo do livro Mergulho. 
Dirigido aos profissionais do ensino de Arte dentro da modalidade de Ensino 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), o encontro foi realizado ao vivo na forma 
de videoconferência (em respeito às restrições sanitárias estabelecidas para o 
controle da COVID-19), transmitido pelo canal Educa Serra — que conta com 
8,2 mil inscritos na plataforma Stremyard. 

A abertura do foi realizada pela Profa. Dra. Nilcéa Elias Rodrigues Moreira, 
gerente do Centro de Formação de Professores da Serra (GEFOR) da Secreta-
ria de Educação da Prefeitura Municipal da Serra (SEDU/PMS) e pelo Prof. Me. 
Jaconias Dias Rodrigues, coordenador da EJA. A apresentação e condução fica-
ram ao encargo da idealizadora do evento, a Profa. Ana Rita Lustosa, Graduada 
em Licenciatura Plena em Artes Visuais (2010) pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) que desde 2006 ministra aulas de arte no ensino publico 
básico capixaba e atualmente desempenha a função de professora referência 
em arte e formadora de professores na SEDU/PMS.

Para a palestra foram convidados a Profa. Dra. Stela Maris Sanmartim, gradua-
da em Licenciatura Plena e Educação Artística, Máster em Criatividade pela Uni-
versidade de Santiago de Compostela, membro do Instituto Avançado de Criati-
vidade Aplicada Total e da Associação Brasileira de Criatividade e Inovação, que 
atualmente chefia o departamento de Artes Visuais e Centro de Artes da UFES; 
e da outra parte, o ilustrador profissional de livros infantis, juvenis e didáticos, 
Luciano Tassodo livro-imagem Mergulho. 
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As palavras finais do encontro foram comandadas pela Profa. Dra. em Letras, 
Joana d’Arc Batista Herkenhoff, que atua como assessora da GEFOR como refe-
rência para a área de Literatura. A videoconferência teve duração de duas horas 
e trinta minutos e contou com a audiência inicial de aproximadamente 180 vi-
sualizações e atingiu a marca de 914 visualizações até o dia 24/06/2021.

2.1 Processos teóricos da Criatividade
Sanmartin dedica-se à pesquisa da Criatividade há muitos anos e tenta apro-
ximá-la da Educação e da Arte, desconstruindo alguns mitos e permitindo que 
ela faça parte de nossa ação enquanto docentes. Para ela, os professores devem 
pensar princípios e métodos adequados para que os estudantes encontrem sen-
tido e significado para aprender, causando situações de aprendizagem que fa-
çam com que os alunos se sintam atores, propositores de mudanças no mundo, 
desde a vida pessoal até sua vida profissional.

Sua apresentação sobre Criatividade traz um repertório de elementos teó-
ricos fundamentais por meio de teorias mais amplas, mas discorre especifica-
mente sobre o processo criativo na perspectiva de Wallas (1926). Diz que a Cria-
tividade não é privilégio do artista ou do inventor, mas da sociedade como um 
todo, no entanto, ressalva: “Criatividade é um potencial presente em todos nós, 
mas que requer alguns elementos para se manifestar na vida”.

Por meio de uma metáfora, a “fórmula da criatividade”, apresenta ingre-
dientes imprescindíveis para sua ocorrência: atitude, conhecimento, imagina-
ção e avaliação, denotando que todo resultado criativo deriva de uma atitude 
que leva a perceber os problemas a serem resolvidos. A atitude leva a propo-
sição de metas capazes de superar os desafios, indicando aquilo que pode ser 
melhorado ou transformado, sem medo de errar, de correr riscos e de buscar o 
novo, ou seja, sem atitude ficaríamos imobilizados diante dos desafios da vida. 
Por outro lado, não desconsidera que as ideias emergem do conhecimento, for-
mado pelo repertório do sujeito, construído a partir das experiências vividase 
que é a partir dele que a imaginação criadora pode antever o resultado novo. 
Ainda, imaginação e avaliação estão atrelados a dois estilos de pensamento 
propostos por Guilford (1950), denominados pensamento divergente (pensa-
mento criativo) e convergente (lógico racional). Enquanto a divergência permi-
te gerar muitas ideias, o pensamento convergente traz para o campo factível as 
ideias geradas, submetendo-as a critérios como a análise, a avaliação, o julga-
mento, e a possibilidade das escolhas (das ideias mais adequadas) e as críticas, 
para analisar a viabilidade de sua aplicação na prática.
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Rhodes em 1961 apresenta quatro dimensões que estruturam as investiga-
ções em Criatividade: pessoa, processo, produto e ambiente. Seus trabalhos 
apontam que as manifestações da criatividade estão centradas na Pessoa que 
cria, nos Processos que desenvolve, nos Resultados que alcança, sob influên-
cias Ambiente do qual faz parte e para o qual influenciará. Este modelo axial 
propõe ser na conjunção destes fatores internos e externos que encontraremos 
um favorecimento ou um bloqueio das manifestações criativas.

Com relação à dimensão dos Processos Criativos, Graham Wallas (1926) 
identifica quatro estágios presentes nos percursos criativos, transpondo, des-
ta forma, o mito da criatividade para a ação humana em quaisquer áreas do 
conhecimento, por meio do domínio das linguagens, da imaginação criadora 
e expertise de cada pessoa em seu campo de atuação específico. Ou seja, en-
quanto no campo das Artes, o produto é considerado criação, quando passa a 
ter uma existência única, ontológica, em outras áreas, a criatividade é conside-
rada como processo denominando o resultado como inovação. As inovações de 
adaptação tratam da transformação de melhora de processos e/ou resultados e 
as inovações de ruptura rompem com os padrões existentes, propondo efetiva-
mente o novo.

Wallas classifica o Processo Criativo em quatro etapas: Preparação, Incuba-
ção, Insight, e Verificação. No primeiro estágio de Preparação, ocorre a busca 
pelas informações ainda dentro do pensamento Divergente, onde se tem o iní-
cio das gerações de ideias. A segunda fase de Incubação, mais relacionadas aos 
aspectos inconscientes, caracteriza-se pelo momento da dúvida gerada quando 
a quantidade de informações coligidas em função de um projeto, ainda não se 
concretizaram numa objetivação aplicável. Neste estágio, recomenda-se um dis-
tanciamento do processo para que as ideias se reordenem internamente. A esta 
etapa, segue-se a do Insight, ou seja, a solução para o problema criativo, que de-
pois será verificada através da sua avaliação e da comunicação dos resultados.

Ostrower indica um momento anterior à preparação que denomina tensão 
psíquica. Esta seria uma fase que antecede a coleta de dados e presentifica as 
motivações, ou seja, a identificação de um problema a ser resolvido e pela idea-
lização de resultados criativos. A esta etapa, segue-se o levantamento das pos-
sibilidades, ou coleta de dados, num estágio preparatório para a resolução do 
problema. Estas informações serão encapsuladas pelo inconsciente, onde não 
haja trocas com o exterior, promovendo transformações internas. Será por via 
da intuição que estas ideias inconscientes irão aflorar, levando a um momento 
crítico do processo criativo, pois nesta etapa é preciso amadurecer a ideia an-
tes de aplicá-la e, somente após uma submissão criteriosa dos resultados ainda 
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em fase de análise, é que se seguiriam as ações realizadoras. Não obstante, o 
processo ainda exige uma última etapa, que é a verificação dos resultados ante 
a efetiva resolução do problema que acarretou o processo criativo pelo campo 
formado pelos especialistas da área que validarão ou não os resultados.

O homem cria não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque preci-
sa; ele só pode crescer, enquanto ser humano, coerentemente ordenado, dando 
forma, criando. (OSTROWER,1987:10)

Esta necessidade humana de criar vem de encontro aos princípios práticos 
necessários para o cumprimento da função educadora: para além dos conteú-
dos específicos das disciplinas, o professor deve potencializar o aluno para que 
ele saiba o que fazer com o conhecimento adquirido na escola e, da mesma for-
ma, esteja apto a criar projetos pessoais que melhorem sua qualidade de vida e 
projetos profissionais que significarão sua contribuição para o mundo.

2.2 Processo de criação do livro-imagem
O objeto artístico escolhido para o encontro foi o livro-imagem Mergulho. Sua 
narrativa estrutura-se na composição sequencial de ilustrações sem o uso da 
palavra escrita (recurso também conhecido por picture book). O livro conta a 
história de um velho pescador que ensina a seu neto as antigas práticas deste 
ofício. Na vastidão do mar, um susto o faz o menino cair nas águas e atingiras 
profundezas do oceano, realizando uma viagem de sonhos e descobertas.

O início do Processo Criativo deste autor foi motivado por um período de 
transformação em sua vida. Ao dedicar-se exclusivamente à ilustração de li-
vros, abandonando suas demais atividades, abriu um hiato profissional transi-
tório que lhe garantiu algum tempo livre. Começou, então, a pesquisar temas 
de interesse que pudessem servir como ponto de partida para sua obra. Foi 
quando surgiu a ideia de criar uma metáfora visual entre as estrelas-do-mar e 
as estrelas do céu. Aquilo lhe pareceu poético o suficiente para gerar uma his-
tória centrada nesta imagem. Faltava-lhe, porém, um tema mais amplo para 
contextualizar as ações em torno desta alegoria. Neste momento, outro fator 
de sua vida pessoal foi decisivo para suas escolhas: a importância das tradições 
passadas por gerações.

Sem que tivesse o argumento delineado, começou a pesquisar e exercitar 
graficamente imagens relacionadas ao seu tema: uma gaivota, um barco ali-
nhado ao horizonte de água, um cardume colorido que envolvesse o menino... 
Pouco-a-pouco, as informações foram se encaixando e, como na etapa da Incu-
bação, sua solução estava prestes a emergir.

Coincidentemente, no mesmo período em que produzia os esboços, editais 
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Figura 1 ∙ Luciano Tasso, Mergulho, 2010, Imagem 
usada na Capa do livro. Técnica digital 35 × 13,12 cm. 
Acervo do autor.
Figura 2 ∙ Luciano Tasso, Mergulho, 2010, p. 20-21. 
Técnica digital 35 × 13,12 cm. Acervo do autor.
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do Governo para o incentivo à leitura, divulgaram seu interesse em obras literá-
rias do gênero livro-imagem. As editoras, então, começaram a procurar projetos 
que se inscrevessem nesta categoria, mas os prazos eram curtos e o material 
precisava ser avaliado o quanto antes. Este foi o empurrão necessário para que o 
autor concluísse seu roteiro e expusesse seus rascunhos em busca da aprovação 
de alguma casa editorial.

Aceito pela Editora Rocco, o livro Mergulho foi inscrito no edital e acabou 
sendo contemplado pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) em 
2010. Desta forma, o Governo realizou a compra dos exemplares, distribuindo-
-os pelas bibliotecas do país. Uma década depois, as 13 escolas da modalidade 
EJA, no Município de Serra no Espírito Santo, Brasil, adquiriram, cada uma, 02 
exemplares do livro para seus acervos. 

Ao apresentar as páginas do livro para profissionais da educação que acom-
panhavam o encontro online, o artista procurou pontuar suas intenções poéticas 
ao produzir as imagens, revelando léxicos visuais e simbologias que poderiam 
ser usadas em discussões futuras com os alunos em salas de aula:

...a imagem não é lida de imediato, em um rápido olhar, ela é complexa e deve ser 
explorada e interpretada com a mediação do professor. Por isto é importante e ur-
gente que em sua formação para a docência sejam inseridos os conhecimentos que 
oportunizarão a sua alfabetização visual no sentido defendido por Dondis (2015): “O 
alfabetismo visual implica compreensão, e meios de ver e compartilhar o significado a 
um certo nível de universalidade (ALBUQUERQUE, COSTA, CARNEIRO-LEÃO, 
MARTINS, 2017:1).

Numa das passagens mais significativas do livro, o autor revela o momen-
to em que uma gaivota intrusa assusta o menino e o faz cair do barco sobre as 
águas, longe do alcance do avô, simbolizando a ruptura com os laços familiares. 

Enquanto descia para as profundezas, cardumes, arraias, baleias e peque-
nas águas-vivas, apareciam em seu percurso metaforizando a variedade de sen-
timentos que vivenciamos ao longo da vida. Ao pisar a areia submersa, o garoto 
presencia, num momento de silêncio e magia, a colorida constelação que é, ao 
mesmo tempo, o céu estrelado e as partes luminosas que carrega dentro de si.

Após uma transição narrativa, o menino encontra-se novamente no barco 
com seu avô, que inicialmente o olha com reprovação, mas em seguida revela 
um elemento que teria sido carregado por ele: uma estrela-do-mar.

Ao cair do dia, o barco retorna para a aldeia concluindo a história. Encer-
rada a ficção visual, o autor lê o último parágrafo da resenha atribuída ao livro 
disposta no site de seus editores: “teria sido tudo um sonho de mergulho ou um 
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Figura 3 ∙ Luciano Tasso, Mergulho, 2010, 
p. 34-35. Técnica digital 35 × 13,12 cm. 
Acervo do autor.
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mergulho de sonho? O menino não sabe, talvez nunca saberá. Pouco importa. A 
noite se aproxima e o barco do velho e seu neto volta para beijar a aldeia beira-
-mar. Hoje, sob um teto de estrelas, tem história nova de pescador para contar”.

Conclusão
Em um mundo cada vez mais dominado pelas imagens, percebemos a impor-
tância de dominar os significados representados pelos elementos gráficos tanto 
quanto aqueles da linguagem escrita. Aprender a ler imagens potencializa os 
processos de criação e de expressão, além de transformar a leitura do mundo, 
gerando conteúdos que ampliam a construção do conhecimento de uma forma 
totalizante, não só para a modalidade EJA, mas para todas as etapas da Educa-
ção Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Este encontro que aqui relatamos, teve por objetivo incrementar a formação 
de professores ligados à modalidade EJA e, por estar disponível, de forma gra-
tuita em espaço virtual, sua amplitude atinge todo o território Nacional além de 
outros países de língua Portuguesa, levando ao espectador uma discussão acer-
ca do que há de mais moderno em estudos relacionados aos Processos Cria-
tivos e dos percursos vivenciados na produção literária de um livro-imagem. 
Os idealizadores desta formação têm ainda a intenção de estruturar oficinas e 
trabalhos relacionados ao tema ao longo dosCursos que ministram, propondo 
uma extensão dos temas aqui discutidos e acompanhando em seus desmem-
bramentos teóricos e práticos em sala de aula.
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Abstract: This proposal presents an example of 
artistic activities and respective didactic-peda-
gogical articulations centred on the reading of a 
work by the Portuguese writer Eça de Queiroz and 
framed in the teaching of Portuguese in Elemen-
tary education in Portugal. The study was based, 
essentially, on the Research-Action methodology. 
Most students considered that artistic expres-
sion activities contributed to facilitate, enrich, 
consolidate and enhance the reading of literary 
texts, in addition to highlighting the importance 
of collaborative work in the classroom.
Keywords: Visual Culture / Intertextuality / Col-
lages / Reading / Portuguese.

Resumo: Esta proposta apresenta um exem-
plo de atividades artísticas e respetivas ar-
ticulações didático-pedagógicas centradas 
na leitura de uma obra do escritor português 
Eça de Queiroz e enquadradas no ensino 
da disciplina de Português do ensino básico 
em Portugal. O estudo apoiou-se, essencial-
mente, na metodologia Investigação-Ação. A 
maioria dos alunos considerou que as ativida-
des de expressão artística contribuíram para 
facilitar, enriquecer, consolidar e valorizar a 
leitura do texto literário, para além de releva-
rem a importância do trabalho colaborativo 
em sala de aula.
Palavras chave: Cultura Visual / Intertextuali-
dade / Colagens / Leitura / Português.

Introdução
Equaciona-se, no texto que se segue, o papel que a educação artística informal 
pode assumir nas aulas de Português do 3º ciclo do sistema de Ensino em Por-
tugal, não só através da ilustração participada, como mediadora da leitura, mas 
também da leitura como estímulo para a capacidade criadora artística.

Na investigação, que serviu de base a esta escrita, pretendeu-se compreen-
der como é que os alunos reagiram a uma proposta de coilustração (ilustração 
colaborativa), com a responsabilidade de criarem imagens significativas a par-
tir de referências de um texto literário. A técnica artística preferencial foi a cola-
gem e a ideia básica era que esses trabalhos artísticos estabelecessem uma rela-
ção com um texto dado (o conto "A Aia" de Eça de Queiroz). O objetivo principal 
era entender como é que o trabalho em grupo e a produção de imagens contri-
buem para a leitura (compreensão e fruição) do texto e como é que a leitura de 
imagens produzidas pelos alunos contribui para a leitura desse texto. 

O sistema educativo continua a basear-se numa aprendizagem compar-
timentada em disciplinas, apesar das orientações emanadas da tutela sobre a 
flexibilidade curricular e o trabalho interdisciplinar que os docentes deverão 
desenvolver, através de projetos que articulem competências e conteúdos com 
os interesses dos alunos. A Escola, que ainda se encontra muito marcada pelo 
ensino maioritariamente expositivo e pela avaliação sumativa centrada nos tes-
tes, tende a manter-se à parte da realidade da cultura dos jovens e da forma 
como aprendem em contexto informal.
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É neste contexto que se propõe, numa perspetiva transdisciplinar, uma 
abordagem do processo de leitura através da palavra e da imagem, em traba-
lho colaborativo e cooperativo (Lopes & Silva, 2017), como forma de estimular 
os alunos a criarem relações de intertextualidade através: da perceção e cons-
trução de sentidos; da diversidade de experiências de leitura (de palavras e de 
imagens); do acesso a informação e a referências que lhes permitam o desen-
volvimento do pensamento crítico; da perceção e construção da sua própria 
identidade e da sua relação com o mundo. Nesta relação, o "ver", o "visto" e o 
"como me mostro", parece-nos crucial para entendermos as complexas encru-
zilhadas que enredam os jovens de hoje. Para isso, afiguram-se-nos incontor-
náveis os dispositivos críticos potentes da cultura visual, tomados como impor-
tante referencial teórico desta investigação.

Principais referenciais teórico-conceptuais: 
Cultura visual e intertextualidade

"uma imagem nunca está só: O que conta é a relação entre imagens"
Gilles Deleuze, Conversações, (2013)

Quando passamos para um conceito, mais expandido, de Cultura Visual, que se 
discute a seguir, temos que considerar um “deslocamento” do sentido do ter-
mo Cultura, como é mais comummente entendido pelo cidadão comum (que 
só entende como "cultural", por exemplo, as grandes produções literárias e ar-
tísticas greco-romanas, a arte académica, etc.), e da sua tradição elitista, para as 
práticas quotidianas das pessoas, razão pela qual alguns ambientes universitá-
rios, tradicionalmente conservadores, sempre ofereceram resistência à deriva 
popular da Cultura Visual (Charréu, 2010). Por isso, para os chamados Estudos 
Culturais, que influenciaram profundamente a Cultura Visual, também eles 
entrados na universidade após alguma fricção com a tradição académica, a cul-
tura não é apenas considerada como um conjunto de obras musealizadas, mas 
antes como um conjunto de práticas.

Segundo Medeiros e Castro (2017), a expressão Cultura Visual começou a 
ser usada nas décadas de 70-80, com destaque para as publicações de Michael 
Baxandall e Svetlana Alpers, que contribuíram significativamente para quebrar 
algumas tradições culturais e históricas, alguns clichés e preconceitos relativa-
mente às formas de olhar e às experiências visuais. Outros autores, anterior-
mente (Hernández, 1997; Charréu, 2010, entre outros), consideram o famoso 
livro Ways of Seeing, de John Berger, publicado originalmente em 1972 (existe 
uma tradução portuguesa, Modos de ver, Ed. 70), como uma das primeiras obras 
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de Cultura Visual, a que se pode acrescentar Visual pleasure and narrative cine-
ma, de Laura Mulvey, um texto teórico publicado originalmente em 1975.

A Cultura Visual, na vertente anglo-saxónica, passa a designar o mundo da 
imagem, numa perspetiva inter ou transdisciplinar, sem as fronteiras demarca-
das dos conceitos "artístico" vs. "não artístico", "popular" ou "erudito".

Concentrados essencialmente sobre os séculos XIX e XX, os objetos de 
predileção dos visual studies são assim todas as imagens oriundas dos meios de 
comunicação de massa contemporâneos – os novos mídia, a televisão e o vídeo, 
o cinema e a fotografia, a publicidade e a banda desenhada -, sendo a linha 
teórica comum a estes trabalhos a sua insistência sobre o «visual» e a «visuali-
dade» (Medeiros e Castro, 2017: 2).

Na verdade, não é fácil definir o conceito de Cultura Visual, pois foi utiliza-
do por diferentes autores, sob diversas perspetivas ideológicas. Para as auto-
ras acima citadas, esta expressão engloba um vasto campo de estudos, desde 
os estudos de arte influenciados pelos Estudos Culturais e sob uma perspetiva 
antropológica, até aos estudos sobre arquivos de imagens, em articulação com 
a medicina, a literatura, a história, a psicologia, entre outras áreas do saber. 
“Nesta visão da Cultura Visual enquanto área disciplinar cabe a indisciplina das 
imagens cujo sentido muda consoante o observador ou o arquivista, consoante 
a necessidade e o contexto” (Medeiros e Castro, 2017: 6).

Assim, no mundo universitário atual, a Cultura Visual tem sido considerada 
um dos mais excitantes campos para novas práticas investigativas e didáticas ino-
vadoras e transversais, nas quais procuramos também inspirar a nossa investiga-
ção (Sardelich, 2006). Em complemento à designação de (in)disciplina referida 
atrás, outros autores apontam a Cultura Visual como uma não-disciplina porque, 
muito frequentemente, os estudos de Cultura Visual incluem algum tipo de com-
binação híbrida de disciplinas, denominadas clássicas, como a Semiótica Visual, 
a Antropologia, a Sociologia e a História da Arte, com outras mais recentes, como 
os Estudos Culturais, os Estudos de Género, os Estudos Fílmicos, os Estudos so-
bre a Internet, os Estudos sobre Videojogos, etc. (Hernández, 1997; Freedman, 
2003a e 2003b; Charréu, 2015; Salbego & Charréu, 2017).

A evolução do conceito de Cultura Visual leva-nos a considerar um amplo 
espectro de representações visuais. As imagens não são "apenas" artefactos 
produzidos por artistas para serem apreciados. As imagens podem ser consi-
deradas documentos. Podem ser fontes de informação ou objetos de pesquisa. 
Ou ainda podem ser um meio de intervenção político-cultural. Podem ilus-
trar, educar e produzir conhecimento. As imagens transmitem valores, são 
um meio de expressão e estabelecem relações, não só sociais, pessoais, mas 
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também mentais, por associação. Se considerarmos que as imagens são códi-
gos que transmitem mensagens, poderemos dizer que também podem "ler-se" 
para lhes descobrirmos os sentidos, como fazemos com um texto? Este assunto 
tem sido tema de debate entre artistas, educadores, historiadores, sociólogos 
e antropólogos.

Não podemos falar do campo da Cultura Visual que, como já referimos atrás, 
sabemos ser extraordinária e exponencialmente expandido, sem ter em consi-
deração o conceito de Visualidade. Se no seu significado original este termo (do 
latim visualitāte-) se refere à qualidade do que é visual, à vista ou aspeto de algo 
ou de alguém e ainda à ideia de miragem (Dicionário Infopédia da Língua Por-
tuguesa, 2003-2021), no âmbito do estudo da Cultura Visual pode representar o 
uso de uma imagem com uma intenção, ou conotação, sociopolítica, ultrapassan-
do as meras dimensões estéticas que as disciplinas artísticas (Estética, Teoria e 
Crítica de Arte, História da Arte...) tinham priorizado até muito recentemente. 
Sobretudo quando sabemos que existem hoje imensas formas de controlar aquilo 
que deve ser visto (e como deve ser visto) e o que deve ser escondido (Sant`Anna, 
2016). Nicholas Mirzoeff aborda o uso da Visualidade "como forma de controlo 
global da informação", segundo Medeiros e Castro (2017: 5). 

Independentemente da área visual (fotografia, pintura ou cinema, por 
exemplo) e da abordagem ou da utilização das imagens, a Visualidade poderá 
representar ainda a “necessidade de olhar para as imagens para além do discur-
so manifesto que podem aparentar” (Medeiros e Castro, 2017: 5). Por um lado, a 
noção de Visualidade pressupõe então um (re)posicionamento do olhar (subje-
tivo, por estar impregnado de marcas culturais e biográficas), entendido como 
prática cultural, e uma reflexão sobre o impacto que esse olhar tem em quem 
observa (Hernández, 2015; Marques & Campos, 2017). Por outro lado, também 
podemos associar o termo Literacia à Imagem. Literacia Visual é a capacidade 
de interpretar e criar sentidos, partilháveis, a partir de informação apresenta-
da sob a forma de uma imagem. Neste sentido, uma imagem também pode ser 
lida, isto é, interpretada (Orland-Barak e Maskit, 2017).

Já o termo «intertextualidade» surge em 1967. Os primeiros investigadores 
a teorizar sobre este conceito foram Mikhaïl Bakhtine, Julia Kristeva, Laurent 
Jenny, Michael Riffaterre e Gérard Genette. Gignoux (2006) refere que em 
1969 Kristeva estabelece as bases da intertextualidade: «a palavra (o texto) é 
um entrecruzar de palavras (de textos) na qual lemos, pelo menos, uma outra 
palavra (texto)»" (Gignoux, 2006: 1). De acordo com diversos autores (como 
Coelho, 2015, e Samoyault, 2008), deve-se a Julia Kristeva a proposta de utili-
zação do termo "intertextualidade", nos finais da década de 60, para se referir 
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ao diálogo que se estabelece entre textos, isto é, à forma como um texto retoma 
e transforma um outro texto (a partir da temática, de um excerto do texto ou da 
estrutura, por exemplo).

A ideia de intertextualidade, como a própria composição da palavra sugere, 
implica a relação entre textos, mais especificamente, trata-se da influência de 
um texto literário sobre outro, que o toma como ponto de partida, ou da utiliza-
ção de uma multiplicidade de textos ou de partes de textos anteriores, de que 
resulta a elaboração de um novo texto literário. Pode ser ainda a referência, na 
obra de determinado autor, a outras obras ou partes de obras do mesmo autor 
(Dicionário Infopédia de Língua Portuguesa, 2003-2001).

No entanto, o conceito de intertextualidade foi ampliado, adquirindo outras 
interpretações e utilizações, e estendeu-se a outras linguagens e formas de co-
municação. Walty (2009) refere-se a uma rede cultural globalmente participa-
da, para a qual todos podem contribuir e à qual todos podem aceder. Assim, 
estabelecem-se relações de intertextualidade nos filmes que parodiam outros 
filmes, nas obras de arte que incorporam temas ou figuras de outros quadros, na 
publicidade que utiliza recursos linguísticos e artísticos como referências, nos 
poemas que retomam outros textos, nos romances que se inspiram em formas 
musicais. 

Há diversas formas de intertextualidade, mais ou menos explícitas, que po-
dem ter como intenção reforçar, criticar, parodiar, imitar, aludir a uma ideia, a 
uma estrutura, ao estilo produzido por outro autor, a um elemento (um excerto) 
de um objeto (imagem, texto). A relação que se estabelece entre essas duas refe-
rências (geralmente, uma é anterior a outra, mas podem ser contemporâneas) 
é provocadora. A intertextualidade vive de uma espécie de cumplicidade que 
se estabelece entre o autor e o leitor. Nasce de uma intenção criativa para pro-
porcionar uma experiência lúdica, também ela criativa, que depende da forma 
como o leitor a vivencia.

Gignoux (2006) compara a leitura com a intertextualidade. Enquanto a lei-
tura vive da interação entre o texto e o leitor, num determinado contexto his-
tórico, social e cultural que influencia o leitor, a intertextualidade depende de 
cada leitor e da sua cultura. O leitor é um elemento implícito no texto, a leitura 
não existe sem o leitor e a interpretação varia com cada leitor; no entanto, a 
intertextualidade pode existir sem que o leitor se aperceba dela.

Segundo Duncum (2015), para se compreender bem a transformação da 
educação artística em educação da Cultura Visual e como o conceito de inter-
textualidade é aí dinamizado, é necessário perceber como, na Cultura Visual, 
uma imagem se relaciona com muitas outras, no passado e no presente, numa 
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estrutura rizomática, refletindo sempre questões e sensações transversais: 
preocupações sociais, certezas, medos, esperanças e desejos. 

Atualmente, a cultura dominante é a dos media e a das redes sociais. É a par-
tir dos filmes, das séries, da música, da moda, da publicidade, dos ícones e dos 
textos partilhados nas redes sociais que os jovens constroem a sua identidade. 
Ao proporcionar aos alunos a possibilidade de serem eles próprios a criar rela-
ções entre os textos e imagens que produzem, entre os temas escolares e o que 
veem e usam no seu dia a dia, estamos a incorporar a sua forma de ver o mundo 
na sala de aula. Ligar a escola às vivências dos alunos é garantir que não se sin-
tam alienados em situação de aprendizagem formal.

Desenvolvimento do projeto e principais resultados artísticos
A dimensão empírica que deu origem a este texto assentou num trabalho de 
projeto que foi elaborado no âmbito da disciplina de Português para alunos do 
9º ano, enquadrado no estudo da Unidade sobre Texto Narrativo de Autor Por-
tuguês, no Agrupamento de Escolas da Lourinhã, entre 2017 e 2018. Pretendia-
-se que, através de uma sequência de atividades em grupo, os alunos lessem o 
conto “A Aia”, de Eça de Queirós, sob diversas perspetivas e temas. Previam-se 
como produtos finais o registo do trabalho produzido por cada grupo, ao longo 
das diversas etapas, num Power Point coletivo e um exercício artístico (plástico) 
— uma colagem — feito em grupo. No final, os trabalhos foram apresentados 
oralmente à turma, apreciados e discutidos.

Tinham-se definido as seguintes questões orientadoras:
— As produções artísticas de índole visual criadas pelos alunos a partir de 

um texto podem contribuir para que estes compreendam melhor o texto e, 
consequentemente, desenvolvam um maior gosto pela leitura e pela produ-
ção artística?

— Pode o processo de coilustração estimular nos alunos a persistência no 
processo de releitura de um texto, o sentido estético e o pensamento crítico?

— Qual o impacto nos alunos das diversas etapas do trabalho produzido em 
grupo, face à hipótese de o fazerem individualmente?

A partir da obra literária mencionada e de métodos de trabalho em equipa, 
fundamentados na aprendizagem cooperativa e colaborativa, foram delineadas 
as estratégias e as atividades deste projeto artístico-pedagógico. Nesta linha de 
pensamento, não só as diversas etapas do estudo deste conto, mas também os 
produtos finais foram construídos em grupo. 

Foi sugerida aos alunos uma atividade artística com recurso às técnicas de 
recorte e colagem. 
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Figura 1 ∙ Colagem. Detalhe da parte mais dramática da 
história: a Aia, na câmara do tesouro, escolhe um punhal 
com o qual põe fim à sua vida. Plano aproximado. Trabalho 
produzido pelos alunos — G2 9A. Fonte própria
Figura 2 ∙ Colagem. Detalhe da parte mais dramática da 
história: a Aia crava em si própria um punhal. Grande plano. 
Trabalho produzido pelos alunos G1 9D.  Fonte própria.



19
8

Figura 3 ∙ Colagem. Outra interpretação da parte mais 
trágica da narrativa: destaque dado ao punhal que a Aia usa 
para se juntar ao seu filho, no Céu. Trabalho produzido pelos 
alunos — G3 9A. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Colagem mais abstratizante da parte mais 
dramática da história. (Clímax da narrativa) Trabalho 
produzido pelos alunos — G3 9A. Fonte Própria
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Durante a atividade também foi necessário desconstruir alguns preconcei-
tos relativamente, por exemplo, à relação entre texto e ilustração. Para os alu-
nos não era clara a ideia de que o texto e as ilustrações do manual são elemen-
tos distintos, produzidos por pessoas diferentes. Outra ideia que foi necessário 
desconstruir foi a necessidade (ou não) de se integrarem na imagem construída 
em grupo muitos pormenores para transmitir uma ideia ou para representar 
uma personagem, por exemplo. Alguns alunos sentiram-se demasiado tenta-
dos a colocar detalhes (olhos, bocas, recortes com formas bem definidas), sen-
tindo mais dificuldades na abstração. 

Outros trabalhos apresentam demasiada abstração, ou pouco contraste, ao 
ponto de ser muito difícil a interpretação do que está representado sem a expli-
cação do grupo. 

Noutros trabalhos é mais fácil perceber o que está representado, quer pelos 
contrastes quer pela solução encontrada para dar forma às personagens e aos 
espaços. De notar que a própria técnica da colagem que foi adotada, em puzzle 
justaposto, e nalguns trabalhos também sobreposto, de pequenos fragmentos 
cromáticos de cores com tons próximos (para além de enriquecerem o croma-
tismo geral das colagens), já de si induz à realização de trabalhos que exploram 
mais uma espécie de síntese formal, do que mais propriamente a elaboração 
de trabalhos demasiado presos aos detalhes figurativos. Se a nossa estratégia 
inicial era a de, pela utilização da colagem, evitarmos a tradicional desculpa "eu 
não tenho jeito para o desenho!", pareceu-nos que, pela qualidade global das 
colagens, ela parece ter sido totalmente bem sucedida.

Estes aspetos foram discutidos nas apresentações orais dos trabalhos 
artísticos. Esta etapa foi fundamental para dar sentido ao que os alunos tinham 
feito e para que refletissem sobre o que poderiam fazer de diferente, se repetis-
sem o exercício.

As opções estilísticas revelam a forma como interiorizaram a informação 
teórica fornecida previamente, acerca das categorias da narrativa, da simbolo-
gia dos números e das cores.

Dos treze grupos de alunos, sete optaram por representar a personagem 
principal e o clímax da narrativa "A Aia": o momento em que a Aia é levada à 
câmara do tesouro para escolher a sua recompensa por ter salvado o principezi-
nho, mas agarra num punhal, que desfere contra si, para se juntar ao seu filho, 
no Céu. As soluções que cada grupo encontrou para representar o mesmo mo-
mento do texto refletem, de diferentes formas, como sentiram o final intenso e 
trágico desta narrativa (ver figuras 1 a 4).
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Figura 5 ∙ Colagem. Cena significativa do conto “A Aia”: o rapto e a 
morte trágica do escravozinho, filho da Aia. Trabalho produzido pelos 
alunos — G3 9A. Fonte Própria
Figura 6 ∙ Colagem. Cena significativa do conto a Aia: o berço do 
principezinho (a fragilidade do reino, que ficou sem rei). Trabalho 
produzido pelos alunos — G1 9A. Fonte Própria
Figura 7 ∙ Colagem. Cena significativa do conto a Aia: os dois bebés 
(o escravozinho e o principezinho) nos respetivos berços. Trabalho 
produzido pelos alunos — G2 9B. Fonte Própria
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Os outros seis grupos dedicaram-se à representação dos dois bebés (do es-
cravozinho e do príncipe) ou de um deles, destacando a sua fragilidade e tran-
quilidade, face ao caos e ao perigo que os envolve (ver figuras 5 a 7).

Conclusões
É o nosso contexto que define a leitura que fazemos. As imagens dúbias provo-
cam interpretações díspares, estimulam o diálogo entre o observador e o obser-
vado, despoletam a discussão entre os observadores sobre o observado.

Procurou-se perceber o impacto que a (re)leitura de textos e de imagens em 
grupo tem nos alunos, como ponto de partida (de produção) ou de chegada (de 
receção), não só enquanto processo de apropriação de mensagens e de ima-
gens, mas também como estímulo da criatividade, da imaginação e da capaci-
dade criadora, mediados pela partilha e pela negociação do trabalho em grupo.

Relativamente aos resultados obtidos, constatou-se que perante as dificul-
dades e a desmotivação que os alunos sentem, muitas vezes, no processo in-
dividual de leitura de um texto (apenas 11% indicou a preferência pela leitura 
individual e silenciosa para um primeiro contacto com o conto �A Aia�, de Eça 
de Queiroz), a maior parte manifestou preferência pelas atividades em grupo, 
desde o processo de aquisição de conhecimentos à produção artística (100% 
indicou ter gostado de criar uma ilustração em grupo e 98% considerou que foi 
uma tarefa que estimulou a criatividade). 

Foi bastante valorizada a partilha dos trabalhos produzidos, quer entre os 
elementos de cada grupo, quer entre grupos (foi importante para 96% dos alu-
nos ouvirem a apresentação oral dos colegas e verem os trabalhos — textos e 
imagens — produzidos; 81% gostou de apresentar o seu trabalho e 83% sentiu-
-se satisfeito com o trabalho realizado). 

A maior parte dos alunos considerou que as atividades de expressão artísti-
ca contribuíram para facilitar, enriquecer, consolidar e valorizar a leitura (com-
preensão) do texto literário. 88% revelou interesse em participar, futuramente, 
noutras atividades artísticas. 

Em suma, numa escala de 1 a 10, as atividades que os alunos consideraram 
mais úteis para compreenderem melhor o texto foram a leitura expressiva do 
conto pela professora (média: 8), a produção do trabalho artístico a partir de um 
excerto do conto (média: 7,9), a partilha de informação recolhida com os cole-
gas dos grupos iniciais (média: 7,8) e a releitura do conto com o objetivo de es-
crever uma síntese da história, também em grupo (média: 7,7) (Sarzedas, 2021).

Compreender a forma como a mundividência dos alunos se reflete nas ilus-
trações que veem e que produzem e, em particular, os modos como as parcerias 
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(o trabalho de grupo) e o que emerge delas, tanto no plano socioafetivo (as ne-
gociações entre os alunos, as escolhas ),  como no plano criativo (as soluções 
plásticas seguidas), foram igualmente outputs da investigação-ação que pode-
rão reorientar no futuro uma nova repetição do projeto, com os mesmos mol-
des, ou apoiando-se em processos e estratégias similares.
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Abstract: “Those who understand, teach.” is Lee 
Shulman’s (1986) response to George Bernard 
Shaw’s (1903) aphorism: “He who can, does. He, 
who cannot, teaches.” In this article, the train-
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teacher educator is presented, in order to finally 
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to teach” from those who educate them, through 
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Resumo: “Aqueles que compreendem, ensi-
nam.” é a resposta de Lee Shulman (1986) 
ao aforismo de George Bernard Shaw (1903): 
“Quem sabe, faz. Quem não sabe, ensina.” 
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Introdução: Matéria humana
Há 12 anos que, em fevereiro, quando inicio a lecionação de Didática das Artes 
Plásticas I (DAP I), do Mestrado em Ensino de Artes Visuais (MEAV) da Uni-
versidade de Lisboa, as mesmas conversas, com caras diferentes, se repetem: 
“Quando era pequena já sonhava ser professora e ensaiava perante uma turma 
imaginária e muda.”; “Experimentei trabalhar com crianças e descobri que é o 
que gosto de fazer.”; “Nunca imaginei ser professor, mas a experiência da facul-
dade levou-me a refletir sobre o que não queria ser e o que queria ser e aqui es-
tou eu.”; “Sempre quis ser artista, mas o mercado da arte desiludiu-me e, neste 
momento, acredito que a educação pode ajudar as pessoas.”  

À medida que se dão a conhecer, entre partilhas e desabafos, emerge inva-
riavelmente uma visão preconceituosa, com a qual tiveram de lidar ao assumir 
esta escolha: «Um professor ameaçou que se eu viesse para este mestrado nun-
ca mais iria ver as minhas exposições.»; «Uma professora viu-me nos corredo-
res e, quando lhe contei que estava neste mestrado, questionou a minha decisão 
e rematou: «Pois, tens de ganhar a vida...», entre outros exemplos. Ao escutá-
-los, recordo as palavras de Ana Mae Barbosa (2005:13):

É com enorme prazer que aceito o convite de Marilda e Fernando para escrever o tex-
to introdutório deste livro tão necessário à nossa cultura pedagógica, na qual é chic, 
embora paradoxal, um professor de arte dizer que não entende nada de educação. (...) 
Um professor, seja lá de que grau, orgulhar-se de nada conhecer de educação é a óbvia 
demonstração de preconceito contra educação.

Ao longo da última década, tenho escrito alguns artigos sobre a minha do-
cência, normalmente centrados nas dinâmicas que privilegio e nas suas conse-
quências para o desenvolvimento profissional dos discentes (Sousa, 2011, 2015, 
2017, 2019). Desta vez, parto da resposta de Lee Shulman (1986) a George Ber-
nard Shaw (1903), para refletir sobre o que tenho eu aprendido com a “matéria 
humana” que são os meus alunos-professores, isto é, com “aqueles que com-
preendem” e me têm feito compreender a verdadeira essência de ser formado-
ra de professores. 

Aqueles que compreendem, ensinam
No artigo Those who understand: Knowledge growth in teaching (1986), Shul-
man define, pela primeira vez, o conceito de conhecimento pedagógico do con-
teúdo, posteriormente disseminado numa série de artigos, capítulos (Grauer, 
1997, 1998; Sousa, 2011) e teses de doutoramento (Grauer, 1995; Sousa, 2016). 
Na abertura, Shulman (1986:4) contesta veemente as palavras de Shaw (1903): 
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I don’t know in what fit of pique George Bernard Shaw wrote that infamous aphorism, 
words that have plagued members of the teaching profession for nearly a century. (...) 
“He who can, does. He who cannot, teaches” is a calamitous insult to our profession, 
yet one readily repeated even by teachers.
More worrisome, its philosophy often appears to underlie the policies concerning 
the occupation and activities of teaching. Where did such a demeaning image of the 
teacher’s capacities originate? How long have we been burdened by assumptions of ig-
norance and ineptitude within the teaching corps? Is Shaw to be treated as the last 
word on what teachers know and don’t know, or do and can’t do?

Para logo desconstruir o “insulto”, apresentando argumentos de natureza, 
não só histórica, mas também etimológica. Nesse sentido, cita Walter Ong (1958) 
que, ao descrever as universidades na época medieval, conclui que, no contexto 
dessa cultura, conteúdo e pedagogia “were part of one indistinguishable body of 
understanding”. Sublinha ainda que, até então (1986, mas podemos acrescen-
tar: até hoje), as designações atribuídas aos graus universitários e os rituais que 
lhes eram associados continuavam a refletir uma profunda conexão entre saber 
determinado conteúdo e saber ensiná-lo, tal como acontecia nas universidades 
medievais. Para prová-lo, lembra que as palavras “mestre” e “doutor”, na sua 
origem, significam o mesmo: professor. E acrescenta que a forma como são al-
cançados estes graus, através de uma defesa pública, pela argumentação e pelo 
diálogo com um conjunto de especialistas, continua a remeter para essa sólida 
relação entre conhecer e ensinar. Para Shulman, esta é uma demonstração cla-
ra de que o mais elevado nível de conhecimento de uma matéria requer, não só 
dominá-la, mas também compreendê-la em tal profundidade que se é capaz de 
comunicá-la de modo a torná-la apreensível, logo aprendida, por outros. É esse 
saber, elaborado continuamente pelos professores através da reflexão na e sobre 
a prática, que então designa de conhecimento pedagógico do conteúdo.

E é precisamente com esta ideia, destacada no seu e no nosso título, que 
Shulman (1986:14) conclui o artigo, derrotando o aforismo de Shaw com uma 
estocada final: “We reject Mr. Shaw and his calumny. With Aristotle we declare 
that the ultimate test of understanding rests on the ability to transform one’s 
knowledge into teaching. Those who can, do. Those who understand, teach.” 

A formação de quem ensina a ensinar
Como se forma um professor? A partir de que momento alguém se torna pro-
fessor? Será possível isolar, no tempo, esse momento? Freire (1991:58) declara 
assertivamente: “Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 
quatro horas da tarde.” Posto isto: O que requer ser professor? Que “ingredien-
tes” são necessários? Para Shulman (1986), ser professor exige mais do que o 
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simples domínio de uma determinada área do conhecimento, implicando a 
transformação do que se sabe em algo compreensível para quem aprende. Cor-
roborando esta ideia, Alarcão (1997:160-2) sugere o tríptico didático, reconhe-
cendo a coexistência de três dimensões didáticas: a curricular, a investigativa 
e a profissional, que influem nos modi operandi dos professores. Dan Lortie 
(1975:65) vai mais longe ao propor a apprenticeship of observation, argumentan-
do que a formação dos professores começa muito antes da sua entrada em qual-
quer curso profissional, pois a docência é a única profissão antecedida de anos e 
anos de observação (como alunos) de outros profissionais a exercerem-na, que 
constituem modelos significativos de como se quer (ou não) ser professor. 

Quando, em 2014, participei na 39.ª conferência anual da Association of 
Teacher Education in Europe (Sousa, 2015), a pergunta provocatória que Brad 
Olsen lançou à audiência, na abertura de uma das sessões plenárias: “Quan-
tos de vós decidiram, à partida, ser formadores de professores?”, acrescida do 
pedido: “Quem tomou como primeira opção ser formador de professores, por 
favor, levante a mão.”, fizeram-me pensar: Não, não fora uma escolha à partida. 
Reconheci então que, embora tenha abraçado a formação de professores com 
enorme paixão e ser formadora de professores ocupasse o lugar central da mi-
nha vida profissional, a verdade é que esta opção fora precedida por outra, a de 
ser professora, constituindo uma consequência natural do meu percurso como 
investigadora. Nunca, até então, indagara sobre como me construíra e conti-
nuava a reconstruir-me (a cada turma, a cada experiência significativa, todos os 
anos) enquanto formadora de professores. 

Evidentemente que esta minha estória se inscreve numa história, isto é, 
aquilo que descrevo como uma experiência pessoal faz naturalmente parte de 
um contexto coletivo (Goodson & Sikes, 2001; Goodson, 2003). Assim, é de su-
blinhar que, “por um período significativo, o cenário da formação não conse-
guiu ocupar-se, tal como deveria, da formação dos seus formadores. Imperava 
o entendimento de que, sendo o professor o profissional do ensino, consequen-
temente, qualquer professor poderia ensinar a ensinar” (Pessôa, Pereira, Vieira 
& Almeida, 2014:133). De acordo com os mesmos autores: “o que tem sido des-
considerado é o fato de que, assim como é preciso ‘aprender a ensinar’, é mister 
que as especificidades do ‘ensinar a ensinar’ sejam igualmente aprendidas para 
que (...) o processo formativo possa, de fato, possibilitar o desenvolvimento pro-
fissional dos seus atores.” Assim, recolocando as questões, é premente indagar: 
E ser professor de professores? Como se forma um formador de professores? A 
partir de que momento alguém se torna formador de professores? Será possível 
isolar, no tempo, esse momento? Requer o mesmo que ser professor? Requer 
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mais? Menos? Exige os mesmos “ingredientes” ou a mistura é diferente? Como 
se faz? Como se aprende a ser? Partindo da premissa de que o formador de pro-
fessores (também ele educador), não começa a sê-lo “numa certa terça-feira” 
(ou qualquer outro dia da semana) “às quatro horas da tarde” (ou a qualquer 
outra hora do dia) e da evidência de que: “Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender.” (Freire, 1996:23), neste artigo reflito sobre 
algumas das minhas aprendizagens como “professora de professores”.

Momento A — De investigadora a formadora
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010. À minha frente está uma turma com duas 
ou três caras conhecidas, por terem sido meus colegas e tendo a tratá-los por tu 
(como vim a tratar todos, naquele e nos anos seguintes). Uns poucos são mais 
velhos, a maioria da minha geração e outros mais novos, recém licenciados. É a 
minha primeira aula de DAP I, uma unidade curricular (UC) do MEAV, que faz 
parte dos “mestrados em ensino”, que funcionam com a colaboração de várias 
faculdades. Neste caso, são as Belas-Artes que colaboram. Sou recentemente 
professora nesta faculdade, a mesma que frequentei como aluna da Licenciatu-
ra em Artes Plásticas — Pintura (1998-2003), onde integrei a primeira turma do 
Mestrado em Educação Artística (2004-2006), concluído há 3 anos. 

Move-me a vontade de contribuir para que os estudantes articulem forma-
ção artística e formação pedagógica, convicta de que assim a sua aprendizagem 
da profissão será mais significativa, pois encontrarão sentido entre uma e outra. 
Uma das principais lacunas que encontrei, ao debruçar-me sobre mais de um 
século (1902-2007) de formação dos professores de artes visuais em Portugal, 
aquando da minha dissertação, fora precisamente o fosso entre formação ar-
tística e formação pedagógica. Perante a impossibilidade de implementar uma 
estrutura mais consentânea com o meu ideal de formação (a integrada), desa-
fio-me a proporcionar-lhes uma dinâmica tal, que promova esta aproximação 
entre duas dimensões da sua formação normalmente apartadas e até, por ve-
zes, consideradas antagónicas, no interior de duas UCs (DAP I e DAP II). 

Para demonstrar a relevância de tal propósito e motivá-los a aderir às ati-
vidades que planeei para que se tornem “professores reflexivos” em busca de 
um sentido para a sua prática profissional, vou bem munida: levo uma apre-
sentação em Powerpoint recheada de citações que me dão alguma segurança 
e validam o que irei propor. Nas aulas seguintes, assumirei a mesma postura: 
umas vezes com apresentações minuciosamente preparadas, outras com uma 
considerável biblioteca às costas, demasiado presa às partes selecionadas, cuja 
leitura considerava imperativa. 
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Figura 1 ∙ Didática das Artes Plásticas I, sala 4.20, FBAUL, 
março de 2017. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Didática das Artes Plásticas I, sala 4.20, FBAUL, 
março de 2017. Fonte própria.
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Há distância, vejo-me a caminhar pelos corredores da faculdade, carregada, 
numa canseira desproporcional e inútil. Evidentemente que esta é uma carica-
tura do perfil que inicialmente assumi como formadora de professores, porém 
os vestígios de uma dimensão investigativa associada à prática docente, por 
vezes de perfil académico (especialista na área a lecionar) podem ser encontra-
dos em imagens mais recentes das aulas (2017), nas quais tanto apresentações 
em congressos (Figura 1), como documentos emanados dos mesmos (Figura 2) 
eram e continuam a ser partilhados com os estudantes.

Momento B — Hands on!
Segunda-feira, 9 de maio de 2011. O semestre vai a meio e hoje vim mais cedo 
para a faculdade para preparar o que irá suceder a seguir. Comprei um grande 
rolo de papel de cenário, que acabo de fixar em toda a superfície de três pare-
des da sala 4.05, vim vestida “a rigor”, com o meu macacão à anos 60 e o meu 
chapéu hippie de adolescente e, em sintonia, trouxe o cd da Joan Baez (1941-). 
Entretanto, começo a dispor as tintas, recolhidas anteriormente (“Cada um tra-
ga o que tiver.”) em fila, à semelhança do atelier de Arno Stern (1924-). Ligo a 
música. A aula vai começar (Figura 3 e Figura 4).

Na semana passada, apenas trouxera uma série de pequenos quadros de ar-
dósia negra e paus de giz branco. Vesti-me igualmente a preceito, com um ves-
tido cinzento e comprido, cortado a direito, que me pareceu transmitir a auto-
ridade e seriedade normalmente associadas ao “rigor do traço” (Penim, 2003) 
do período histórico da educação artística no nosso país que pretendia “perfor-
matizar”. Mas não se tratava apenas de assumi-lo externamente, era também 
necessário chegar à essência: a atitude e o discurso da personagem teriam de 
comunicar o tipo de relação pedagógica característico do paradigma mimético-
-comportamental da educação artística (Efland, 1995). A ideia desta estratégia 
hands-on era, precisamente, a partir da prática, neste caso, de ações performáti-
cas dinamizadas por docente e discentes, apreender a teoria, viver de tal modo 
os conceitos e paradigmas da educação artística que estes fossem significados 
(pela experiência) e interiorizados (durante o processo). 

A articulação prática-teoria fora sempre algo que valorizei e, na sequência de 
algumas observações dos estudantes, no ano anterior, esta foi uma das direções 
tomadas. Assim, se no primeiro ano de lecionação de DAP I, a balança destas duas 
dimensões complementares tendeu para a teoria, a partir do ano letivo de 2010-
2011, o peso seria invertido, tanto na lecionação de DAP II (1.º semestre), como na 
lecionação de DAP I (2.º semestre). Em ambas foram implementados workshops 
(Figura 5), uns para compreensão da teoria, outros assentes nas especialidades 
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Figura 3 ∙ Didática das Artes Plásticas I, FBAUL, sala 
4.05, maio de 2011. Fonte: https://www.facebook.com/
groups/173143212732614
Figura 4 ∙ Didática das Artes Plásticas I, FBAUL, sala 
4.05, maio de 2011. Fonte: https://www.facebook.com/
groups/173143212732614
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dos grupos que os conceberam, pelo que as aulas assumiram uma dimensão emi-
nentemente prática, complementada com discussões valorosas, assentes na pe-
dagogia da pergunta (Freire & Faundez, 2013[1985]) e motivadas pela interrogação 
didática (Rajadell & Serrat, 2002[2000]), nas quais os estudantes procuravam 
articular os conteúdos com a sua experiência pessoal e profissional. 

No meio de uma dessas discussões, evidenciou-se a voz clara da Rita, recém 
professora na Escola António Arroio: “Quando eu comecei a ensinar desenho, 
senti a necessidade de desenhar com outro propósito: o de aprender a ensinar.” 
O debate de então girava em torno da dupla identidade “artista-professor” (a 
partir de alguns textos previamente lidos pelos estudantes) e o que Rita tão bem 
soube colocar, ao trazer a sua experiência (didática profissional, Alarcão, 1997) e 
cruzá-la-la com as leituras (didática investigativa, Alarcão, 1997), foi a consciên-
cia da diferença entre desenhar na perspetiva de quem aprende (a aluna) ou faz 
(a artista) e desenhar na perspetiva de quem ensina (a professora). Mais tarde, 
viria a registar a seguinte reflexão no seu portefólio (Rita de Sá, 2012:7-8):

Enquanto professora, adoptei esta forma de estar em que a prática, a consciência e o 
ensino se complementam. Considero importante pensar e realizar antecipadamente 
alguns conteúdos de forma a antecipar os processos e as questões que poderão sobrevir. 
Embora por vezes exista apenas a consciência da experiência. É importante uma vi-
sualização constante dos processos de ensino e aprendizagem. Pensar no que significa 
ensinar e no que significa aprender, nas duas faces da moeda. Existem necessidades 
distintas que precisam ser levadas em conta. Como aluna [e artista visual] tenho de 
gerir o conhecimento de forma diferente de como professora. (...) Muitas vezes ensi-
namos como fomos ensinados. É necessário por isso haver uma reflexão e consciência 
desses métodos de forma a identificar coisas a repetir e coisas a não repetir.

E foi com este valioso contributo que a Rita (2012) acabou por dar significa-
do à argumentação de Shulman (1986). No seu entendimento, por experiência: 
“aprender a ensinar” exigia uma compreensão diferente, porque mais consciente 
e profunda, dos processos inerentes ao “fazer” artístico, do que aquela requerida 
a quem simplesmente “faz”. E assim estava encontrado um exemplo, no campo 
das artes visuais, da diferença entre praticar e ensinar ou, recorrendo a concei-
tos mais complexos, entre aplicar o “conhecimento do conteúdo” e efetivamente 
desenvolver um “conhecimento pedagógico do conteúdo”, essencial ao ensino.

Momento C — Conhecimento tácito
Sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019. Estou animada. Hoje é a primeira aula 
de DAP I da minha décima turma do MEAV. Não preparei nada. Primeiro, 
vou conhecê-los e depois farei uma breve apresentação, como sempre faço. 
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Figura 5 ∙ Didática das Artes Plásticas II, FBAUL, sala 4.05, 
fevereiro de 2011. Fonte própria.
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Dependendo dos seus percursos, das estórias que partilharem e das questões 
que emergirem, assim irei ajustar o que vou partilhar do meu, as memórias a 
evocar, pelo meio das quais irão surgir naturalmente alguns conceitos estrutu-
rantes da UC. Caminho pelo corredor, viro à esquerda e começo a ver algumas 
caras: “São muito jovens e algo tímidos.”, penso, enquanto abro a porta e lhes 
dou as boas vindas. 

Repetindo gestos que acompanham o meu quotidiano na faculdade há qua-
se uma década, organizo a sala com as mesas e as cadeiras em U, o mais próximo 
do círculo, a disposição física do ambiente de aprendizagem que corresponde 
ao meu ideal de relação pedagógica. Os alunos acomodam-se e começam a fa-
lar de si. Escuto-os. Dedico a cada uma das suas palavras toda a minha atenção. 
Escutar (e não só ouvir), da mesma forma que ver (e não só olhar) tem sido uma 
das mais belas aprendizagens ao longo destes anos. Em vez de os interromper, 
como outrora costumava ser o meu impulso, vou tomando notas, a partir das 
quais irei construir a fala da minha apresentação. É um trabalho delicado e mui-
to enriquecedor: cruzar as suas estórias com a minha e, desde logo, começar 
a aperceber-me ou não das nossas afinidades, convergências e divergências. 
Mas, desta vez, à medida que registo comentários e questões, há algo estranho. 
Uma sensação de dissonância começa a ecoar em mim, e penso: “Esta não é a 
minha turma.” Depois pergunto: “São do MEAV?” Não, claro que não.

Entretanto, bate à porta um professor. Lamento o mal-entendido e peço 
desculpa pela «desarrumação» (já fui contactada por ter «desarrumado» a 
sala, quando me esqueci de voltar a colocar tudo no lugar). O professor diz não 
se incomodar, que irá manter a disposição. Eu, agora atrasada, sigo para a mi-
nha sala, umas quantas portas ao lado, onde me espera a minha turma, à qual 
contarei a peripécia, motivo de reflexão sobre o conhecimento tácito (Polanyi, 
1966) dos professores.

Momento D — A relação pedagógica é cosa mentale
Quinta-feira, 23 de abril de 2020. Ainda não são 10 da manhã, hora de início 
da aula de DAP I, quando entro na vídeo-chamada por zoom e já está mais de 
metade da turma à minha espera. Entusiasmada, dou os bons dias e exclamo: 
“É tão bom chegar aqui e ver logo aparecer tanta gente!” Entretanto, em poucos 
minutos, vão chegando os que faltavam e começam as apresentações do último 
desafio. Vejo, escuto, interpreto, comento, questiono, dinamizo, interagem e 
emociono-me: “Quão ricas têm sido estas partilhas! Que privilégio é participar 
destas aprendizagens, senti-las a acontecer e aprender com estes seres que te-
nho como alunos!”
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Apenas tivemos uma aula presencial, desde então a relação pedagógica foi 
sendo construída à distância e surpreende-me muito a abertura e disponibili-
dade de todos (eu incluída). Após algumas aulas com assiduidade e pontuali-
dade verdadeiramente impressionantes, dou por mim a pensar que, antes do 
confinamento, faltavam mais estudantes e alguns chegavam frequentemente 
atrasados. É claro que o tempo que se poupa em deslocações deve ser um dos 
fatores determinantes, de qualquer modo, continua a parecer-me estranho que 
assim aconteça. 

Numa outra aula, não resisto a perguntar: “Mas porque é que nunca faltam? 
E porque é que chegam sempre a horas? Muitos, antes da aula começar...” E 
obtenho a seguinte resposta: “Sabe professora, é que esta é a única aula em que 
podemos falar.” “Congelo” por momentos, não por ter ficado sem rede, mas pe-
los sentimentos contraditórios que tal afirmação me suscita. Sinto-me feliz por 
saber que esta é uma aula onde os estudantes se sentem à vontade para falar, 
o diálogo acontece e os debates, por vezes acesos, geram aprendizagens signi-
ficativas. Mas, ao mesmo tempo, questiono-me: Não deveria ser isso possível 
em todas as aulas? E angustia-me pensar que, ao contrário destas 3 horas tão 
frutíferas, o resto da sua semana seja preenchido com aulas de uma rigidez im-
penetrável: o professor ao centro, a discursar; os alunos numa faixa, passivos, a 
ouvir. Agora compreendo porque alguns estudantes desligam as câmeras e por-
que alguns colegas comentam comigo que passam horas “a falar para o bone-
co”! Se os alunos fossem tratados como pessoas, será que agiriam como “bone-
cos”? Certamente, não. Aqui, parecem-me bem vivos (Figura 6). São assertivos, 
argumentam, discutem, emocionam-se, umas vezes vêm-lhes as lágrimas aos 
olhos, outras riem, cúmplices.

Como constatou a Maria João, no final da aula de 21 de maio de 2020: “Com 
isto do confinamento, até acabámos por estabelecer laços mais estreitos (não 
físicos, mas emocionais). Para o ano estamos todos aos abraços!” Lamento que 
seja só nestas aulas. Recordo Tornar-se pessoa (2009[1961]), do psicólogo Carl 
Rogers que, quer como terapeuta, quer como professor, defendeu a empatia 
como centro do desenvolvimento humano e dou por mim a pensar que as mi-
nhas aulas se aproximam muito da descrição das dele, que li há dias, no capítulo 
O ensino centrado no aluno conforme experienciado por um participante.

O método Rogers era livre, fluente, aberto e permissivo. Um aluno poderia iniciar uma 
discussão interessante, esta seria empunhada por um segundo, mas um terceiro aluno 
poderia desviar-nos noutra direção, trazendo um assunto sem interesse para a tur-
ma; e todos nos sentiríamos frustrados. Mas isto se assemelhava à vida, fluindo como 
um rio, aparentemente fútil, nunca com as mesmas águas, fluindo, sem que ninguém 
saiba o que acontecerá no próximo instante. Mas nisto havia uma expectativa, uma 
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Figura 6 ∙ Didática das Artes Plásticas I, vídeo-chamada 
Zoom, abril de 2020. Fonte própria.
Figura 7 ∙ Didática das Artes Plásticas II, Fundação Calouste 
Gulbenkian, maio de 2018. Créditos fotográficos: Filipa Burgo.
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prontidão, uma vividez; parecia-me o mais próximo de um vestígio de vida que se 
pode conseguir em uma sala de aula. (Rogers, 2009[1961]:355)

A propósito, evoco o título do artigo dos neurocientistas Immordino-Yang 
e Damásio: We feel, therefore we learn (2007) e partilho ainda a palestra do fi-
lósofo Pierre Lévy (2013) sobre a dimensão virtual da linguagem, não a física, 
mas a “invisível aos olhos”, aquela que nos permite significar, logo aquela que 
mais nos une. Despeço-me até à próxima aula e, já a sós, entristece-me pensar 
que, em pleno século XXI, continue a faltar-nos “o essencial” (Saint-Exupéry, 
2016[1943]).

Conclusão: Aqui saberei descobrir
Nos quatro momentos, correspondentes a fases distintas da minha identidade 
como formadora de professores, que procurei enfatizar neste artigo, assumi 
posturas distintas: um perfil mais académico no primeiro, artesanal no segun-
do, personalista nos seguintes, todos eles perpassados por um cariz social-cons-
trutivista, próprio de quem acredita que a educação pode ser transformadora 
(Zeichner, 1983). Porém, a relação pedagógica que lhes subjaz manteve-se, com 
ligeiros ajustes. Em momento algum, deixei de ser fiel à pessoa que sou e aos 
valores em que acredito, embora como é claro (e benéfico) tenha sido afetada 
pelas experiências que vivi e pelas aprendizagens que delas extraí. E assim que-
ro continuar, não só a afetar, mas também a ser afetada, no mais “agridoce” 
sentido de termo. Vejo a minha identidade como formadora de professores 
como uma casa feita de muitas outras, que me (re)constróem a cada passo, num 
suave equilíbrio entre “Aqui gostava de plantar” e “Aqui quero colher”, sem ne-
gligenciar “Aqui quero escutar” e sobretudo firmando a vontade de “Aqui sabe-
rei descobrir” (Figura 7).    
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1. Iniciando o percurso
As forças epistemológicas que regem o conhecimento vêm de diversos vetores, 
sobretudo da Arte e da Ciência. Sem estabelecer uma franca dicotomia entre 
esses modos de organização de conhecimentos e saberes, buscar pontos de 
contato entre essas duas grandes áreas é pensar na indissociabilidade das for-
mas de ver e constituir as realidades cotidianas.

Artificializando o cotidiano, Arte e Ciência são didatizadas para a apreensão 
racional da vida em aspectos que são ceifados na sua totalidade pela ineficácia 
desses registros sistematizados. Trata-se de arrumar cenários nos quais alguns 
saberes e conhecimentos ficam ofuscados por outros colocados como “os ver-
dadeiros”, legitimados por métodos científicos e canônicos os quais, muitas ve-
zes, são eleitos como únicos possíveis.

Nesse sentido, pensar metodologias de ensino da arte é buscar um entendi-
mento de como arte e ciência se imbricam na tentativa de dar conta de proces-
sos expressivos, de linguagens miméticas e poéticas: “o binômio de Newton é 
tão belo como a Vênus de Milo. O que há é pouca gente a dar por isso. Óóóó— 
óóóóóóóóó — óóóóóóóóóóóóóóó (o vento lá fora)” (Álvaro de Campos, s/d). 
Além desse ponto, assumir que o fluxo de conhecimentos não se restringe a 
passos previamente estruturados de maneira rígida, coibindo qualquer opor-
tunidade do inesperado se pôr como construção de possibilidades igualmente 
válidas de ser e estar no mundo.

Partindo desses pontos, o texto aqui apresentado narra brevemente o per-
curso da disciplina Metodologia do Ensino de Artes no curso de Licenciatura 
em Artes Visuais de uma universidade pública estadual no Rio de Janeiro (Bra-
sil). Apresentamos aspectos do desenvolvimento das aulas, abrindo diálogo en-
tre o planejado e o realizado, operando com o entendimento que a sala de aula 
é território dinâmico e surpreendente, construído e constituído no coletivo da 
troca de saberes que se trançam.

Colocamos em xeque a própria definição de “metodologia” e “método”, vis-
to que etimologicamente estas palavras se põem como “estudo do caminho” 
(método) e no ensino de artes o caminho é — ou deveria ser -, muitas vezes, não 
linear, não binário, não canônico. Talvez a ideia de “desmetodologia” nos soe 
mais profícua e instigante no ensino de artes, descortinando possibilidades do 
fazer refletido na percepção do pensamento divergente, criador e pleno de rotas 
e passagens… 

Para o ensino das artes, a concepção de método se torna antagônica à ideia 
de experiência, de uma prática ou de um processo. A construção de uma prática 
pedagógica passa pela experiência, aquilo que transcorre, que exige mais uma 
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passividade do professor do que uma ação, ou se assim se pode dizer, uma ação 
passiva, no sentido de iniciar a ação e se posicionar como observador ativo no 
fluxo da ação: observar o fluxo como ação. 

Experiência em seu sentido mais amplo e radical, aquilo que não pode ser 
repetido, que não pode estar cerceado de regras. Ao mesmo tempo fala do ca-
minho traçado. Só se pode ensinar o caminho que de alguma maneira foi per-
corrido. O método é uma construção histórica e que desconhecê-lo significa 
descontextualizá-lo e desvirtualizá-lo.

Para Hernández por essa razão, quando se utiliza a palavra método costu-
ma-se fazê-lo como limitada a prefixar e predeterminar o que “vai acontecer” na 
sala de aula. Estabelece-se, assim um percurso linear derivado da particular in-
terpretação que um especialista realiza do saber científico que se pode ensinar. 
Essa linearidade permite a alguns professores dizer ainda que com isso não se 
utilizem a expressão método, “claro que lhes perguntamos o tema que vamos 
estudar e organizamos o índice conjuntamente, mas depois, ajusto as decisões 
do alunato para ensinar-lhes o que está estabelecido que devem aprender na 
programação do curso”. Ainda que essa atividade possa ser, para alguns do-
centes, o início de um processo de mudança, que lhes levará a questionar seu 
marco de atuação com posteridade, talvez valesse a pena ficar em guarda e não 
perpetuá-lo, com a ideia de que, como já se esteja seguindo “os passos” para 
realizar o projeto, já se tenha compreendido a concepção educativa que os guia. 
(Hernández, 1998:77; grifos no original).

O autor aponta exatamente o engessamento da utilização stricto sensu do 
“método”, crítica que endossamos e sobre a qual refletimos. Como Hernández 
(1998) aponta, essa rigidez é uma ilusão de que se tem assegurado, no processo 
da aula, um patamar ponderado e estável, no qual o professor tudo controla e 
rege, tudo provê e prevê, negando “um caminho que nos ajuda a avançar no 
conhecimento e que é tão real como a incerteza e imprevisibilidade da própria 
vida” (Hernández, 1998: 77), a beleza da descoberta de que “[...] não há cami-
nho, se faz caminho ao andar”... ( No original: “[...] caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar”). (Cantares; Machado, [s.d.]).

2. Método. Caminho que se faz ao caminhar, mas não o único...
Santos (2010) vem alertando sobre a “diversidade epistemológica” que se agu-
diza nesse início de século XXI. No processo de re-perspectivação da vida ordi-
nária, o autor nos alerta que as práticas de produção de conhecimento envol-
vem um trabalho sobre os objetos, seja no sentido de os transformar em objetos 
de conhecimento reconhecíveis no quadro do que já existe, seja no sentido da 
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sua redefinição em quanto parte de uma redefinição mais geral dos espaços de 
conhecimento. Alguns objetos transformam-se quando colocados em novas 
situações, seja adquirindo novas propriedades sem perder as que os caracteri-
zavam, seja assumindo identidades novas que permitem sua reapropriação em 
novas condições (Santos, 2010: 149; grifos nossos).

Entender os objetos à luz de construções anteriores a estes é também trilhar 
novas rotas para a construção de novos e outros conhecimentos, buscando pers-
pectivas diferenciadas sob o mesmo objeto que assim, pode não ser o mesmo.

Nesse sentido, Santos (2010: 149) complementa dizendo que “o que exis-
te — conhecimento, objetos tecnológicos, edifícios, estradas, obras culturais — 
existe porque é construído.” A construção de realidades se dá por meios que, 
pela ciência moderna, se registra em métodos, procedimentos sistematizados 
que, de forma geral, podem ser repetidos para serem (ou não) revalidados. As-
sim é que esse princípio se baseia no reflexo de alguns dos ideais tecnocráticos 
da sociedade pós-industrial aplicados à escolaridade. O que implica, sobretu-
do, manter e defender a preocupação por um resultado final, de acordo com 
algumas regras previamente estabelecidas. Isso significou levar à Escola os mé-
todos e as soluções propostos [...] sem levar em conta que, na educação escolar, 
os conhecimentos que nela se “representam” não são culturalmente construí-
dos, e, sobretudo, não são de imediata aplicação, nem se pode obter deles um 
rendimento quantificável (Hernández, 1998:76).

Mesmo sistematizado, o método não é o único e “verdadeiro” modo de re-
gistro do conhecimento. A Arte, nesse sentido, é também uma forma e constru-
ção de conhecimento e nem sempre se registra como ciência em seu fazer. Com 
seus métodos próprios, a arte ousa experimentar e propor novas combinações a 
partir de procedimentos, muitas vezes, híbridos e que requerem outras formas 
de registro.

Assim, pensar as metodologias do ensino de artes é estabelecer conexões 
entre o pensar e o fazer, reforçando a premissa de que não há separação expres-
sa entre essas manifestações do pensamento.

As aulas se deram com turmas de aproximadamente vinte alunos do quinto 
período do curso de licenciatura, ou seja, na metade do percurso formativo, vis-
to essa formação prever oito períodos distribuídos em quatro anos.

A disciplina Metodologia do Ensino de Artes se compõe de quatro módu-
los que pretendem articular os fazeres artísticos com a reflexão sobre arte e o 
ensino de arte, tendo o objetivo de fomentar e fortalecer o pensamento crítico-
-reflexivo sobre as diversas abordagens, meios e procedimentos na formação 
de futuros professores de artes. 
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Para se pensar o ensino de artes na contemporaneidade, propomos novas 
(des) metodologias a partir da relação teórico/prática evidenciando a especi-
ficidade do campo da educação. Aliamos a dimensão artística e pedagógica 
a partir dos projetos de pesquisa de metodologias anárquicas voltadas para o 
ensino das artes. 

Desenvolvemos projetos individuais na elaboração de cartografias peda-
gógicas que revelam a relação entre imagem e palavra sem hierarquias entre 
elas, havendo a compreensão que a prática pedagógica é necessariamente uma 
prática artística e nela estão imbricadas questões do corpo, da performance, da 
fala, da escuta, da dimensão do desejo e dos afetos contemplando os aspectos 
da formação humana e da justiça cognitiva dando um amplo espectro de meto-
dologias, meios e procedimentos para a atuação do educador em artes. 

Utilizamos também durante as aulas a modalidade da A/r/tografia que é a 
aproximação entre fazer artístico e fazer acadêmico. Produção em arte como uma 
modalidade de pesquisa acadêmica. A/R/T é uma metáfora para Artist, Resear-
cher e Teacher, respectivamente Artista, Pesquisa e Professor. A/r/tografia é uma 
forma de representação que privilegia tanto o texto (escrito) quanto a imagem 
(visual) quando eles se encontram em momentos de mestiçagem ou hibridização. 

Para Irwing (2013), A/r/tografia é uma forma de investigação que atinge as 
práticas básicas dos artistas, do professor, do pesquisador, se liga à pesquisa-
-ação como uma prática viva e, muitas vezes, tem caráter intervencionista. 
Nesse sentido, o A/r/tógrafo pensa as práticas para criar novas compreensões 
através da produção de conhecimento. E essa foi nossa busca.

As aulas partiam de um tema de leitura e desse tema eram propostas inter-
venções e a elaboração de trabalhos visuais que expressassem graficamente os 
textos e ideias suscitadas por sua interpretação. O exercício da transposição da 
linguagem textual escrita para a linguagem imagética trouxe surpresas e o en-
tendimento — mesmo que temporário — das possibilidades e limites de cada 
forma de expressão, oportunizando reflexões individuais e coletivas. 

Incentivamos traduções intersemióticas entre as duas linguagens, quais 
signos são abertos pela existência de outros signos; quais as relações de cor-
respondência entre as dimensões textual e imagética que puderam estabele-
cer e como estas formam redes complexas de significados a partir dessa inter-
-relação. Imagem e texto nas suas várias possibilidades de correspondências, 
distanciamentos e aproximações, revelam-se e se desdobram no limite do que 
a palavra não pode se fechar em um único sentido, imagem que tenha o mesmo 
valor discursivo. Assim, iniciamos o percurso com a leitura de textos que nos 
pudessem deixar a fluência da intertextualidade emergir.
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3. Intertextualizando
Um texto que propusemos para a leitura e que foi bastante interessante para 
a produção intertextual foi Cultura Híbrida, de Néstor Garcia Canclini (2008). 
Neste texto, debatemos com o grupo de estudantes quais as palavras que se des-
tacavam como conceitos-chave para se buscar entendimento sobre o multicul-
turalismo em suas hibridações e seus limites.

Os estudantes partiram da própria definição do conceito de hibridação que 
propõe o autor: “entendo por hibridação processos socioculturais nos quais es-
truturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam 
para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (Canclini, 2008:XIX). E assim 
foram sendo criadas as primeiras transcrições intertextuais que apresentamos 
(Figura 1 ).

É interessante observar que a estudante complementa a imagem-texto com 
o texto escrito, sintetizando com a frase “são linhas que envolvem toda a Amé-
rica Latina” o essencial do que, no seu entendimento, se sobressai no texto de 
Canclini, criando significados para si e que reverberam coletivamente.

Outra representação do mesmo texto enfocou a questão da mestiçagem tra-
zida por Canclini como um dos vetores da hibridização cultural, destacando em 
palavras o excerto “[...] é o resultado dos encontros e realçoes entre duas ou 
mais etniais e a mistura de suas culturas” (Figura 2 ). 

Ainda o texto de Canclini citando Goldberg sugere “deslocar o objeto de es-
tudo da identidade para a heterogeneidade e a hibridação interculturais” (Cancli-
ni, 2008: XXIII; grifos no original) o que suscitou aos estudantes que o conceito 
de identidade deveria ser também registrado (Figura 3).

O fazer traz a marca das narrativas e caminhadas coletivas que se instalam 
e se revelam nos processos de criação das intertextualidades a partir do diálogo 
entre textoeimagem como indissociáveis do conceito mesmo do que seja texto. 
Assim é que as vozes se interconectam e criam novas perspectivas para paisa-
gens já visitadas anteriormente...

Conclusão
Os eixos são intercambiáveis e não se encerram em si; ao contrário, estão em 
constante dialogicidade, incitando o estudante a buscar e estabelecer correla-
ções entre os mesmos frente aos desafios do ensino da arte, suas pedagogias, 
suas estratégias didáticas, seus registros e seus processos avaliativos. A busca 
de (des)metodologias tem sido uma constante no nosso processo pedagógi-
co, na tentativa de encorajar os estudantes a questionar e ultrapassar o méto-
do como o caminho monotrilho dos processos didáticos no ensino de Artes. 
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Figura 1 ∙ Criação de imagem-texto para o conceito de 
hibridação realizado por estudantes da Licenciatura em Artes 
Visuais. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Criação de imagem-texto para o conceito de 
mestiçagem realizado por estudantes da Licenciatura em Artes 
Visuais. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Criação de imagem-texto para o conceito de 
identidade realizado por estudantes da Licenciatura em Artes 
Visuais. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Processo de criação de imagem-texto para 
conceitos do texto Culturas Híbridas realizado por estudantes 
da Licenciatura em Artes Visuais. Fonte: própria.
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Incentivamos e acreditamos que as rotas são muitas e variadas e que tudo pen-
sa em nós. Mas alguns pensamentos são sentidos. E podem [e querem] ser in-
tertextualizados.
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Abstract: This contribution goes back to looking 
at the practice of artistic teaching/learning in 
elementary school. It seeks to see, in the context 
of distance education, a revelation of how artistic 
disciplines are appreciated within the educational 
community. For this, I used testimonies from pro-
fessors, and student productions carried out in 
the semi-confinement period. The urgency of the 
moment highlighted the dangers of invisibility 
faced by these disciplines, if the question of the 
nature of the knowledge that they should work 
with is not questioned by the professors. I suggest 
for my presentation that we go back to this mo-
ment and discuss the place and relationship with 
knowledge of art education in primary school. 
What we teach and what students actually learn. 
Keywords: Teaching-learning / relationship with 
artistic knowledge / distance education.

Resumo: Esta contribuição remonta ao olhar 
sobre a prática do ensino/aprendizagem artís-
tica no ensino fundamental. Ela busca ver, no 
contexto da educação a distância, uma revela-
ção de como as disciplinas artísticas são apre-
ciadas dentro da comunidade educacional. 
Para isso, utilizei depoimentos de docentes, e 
produções de alunos realizadas no período de 
semiconfinamento. A urgência do momento 
evidenciou os perigos da invisibilidade para 
os quais correm essas disciplinas, se a questão 
da natureza dos conhecimentos que deveriam 
trabalhar não for questionada pelos professo-
res. Sugiro para a minha apresentação, que 
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e a relação com o saber da educação artística 
na escola primária. O que ensinamos e o que 
os alunos aprendem realmente.
Palavras chave: Ensino-aprendizagem / rela-
ção com o saber artístico / educação a dis-
tância.
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1. Introdução 
Durante o período de semiconfinamento, todos os docentes foram obrigados a 
adaptar suas aulas a esta situação escolar inédita. As opções de conteúdo, dis-
positivos e métodos de ensino foram alteradas. A educação a distância tem sido 
preocupante para a escola e para as famílias que tiveram que se adaptar à rea-
lidade do terreno, inovar e aprimorar suas práticas. O desafio revelou-se tanto 
mais vertiginoso para o ensino das disciplinas artísticas, onde as atividades do 
ensino básico são essencialmente produções temáticas que esquece às vezes, 
os objetivos de aprendizagem ligados as aulas de arte. Com efeito, na atualida-
de, os objetivos de ensino e aprendizagem artístico não estão muito distantes 
da instrução, produção e realização de um objeto pelo aluno. Os graus de de-
senvolvimento dos saberes ensinados na escola não são claramente definidos e 
ainda precisam ser repensados (Fabre, 2015:49). 

Mais parecido com momentos de recreio do que com momentos de aprendi-
zagem real na escola, o que significa este ensino aos olhos dos alunos e de suas 
famílias quando se está confinado, forçado a “estudar em casa”? Pode parecer 
difícil de manter um espaço para as disciplinas artísticas entre as formas e exer-
cícios exigidos pelas chamadas disciplinas fundamentais. Como evitar que as 
práticas artísticas sejam esquecidas pela urgência da situação de pandemia e 
pela falta de tempo destinado ao ensino a distância? 

Foi como professora em didática de Educação Artística que fui abordada por 
docentes generalistas, ex-estudantes, a fim de os ajudarem a encontrar ativi-
dades para transmitir aos seus alunos para a Páscoa e Dia das Mães de 2020. 
Recebi então pedidos relacionados com critérios de viabilidade e rapidez de 
realização em casa. Mas sem alguma informação relativa ao objetivo de conti-
nuidade de um aprendizado iniciado na escola. Perguntei-me então a questão 
do lugar “acessório” ocupado pelas disciplinas artísticas no ensino fundamen-
tal durante esse período. Além disso, esse trabalho improvisado de consultoria 
parou rapidamente, deixando-me com a impressão que esse processo de apoio 
didático foi incompleto. Por que esses pedidos de conselho não continuaram? 
Por que esses docentes se limitaram a fazer do simples “artesanato” longe da 
ideia de uma progressão de aprendizagem dos alunos? Vimos nas Mídias que 
a pandemia COVID-19 expôs as desigualdades sociais, econômicas e entre ge-
rações. Minhas observações dos dispositivos implantados para educação a dis-
tância também me permitiram identificar uma desigualdade no tratamento de 
diferentes disciplinas por nosso sistema escolar.

Neste artigo, gostaria de voltar por um momento a esse período de ensino 
e buscar nesse contexto uma perspetiva reveladora sobre a prática do artístico 
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Figura 1 ∙ Atividade realizada em casa. Fonte: própria.
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na escola primária. Observar como essas disciplinas são consideradas dentro 
da comunidade educacional. Embora que esta tarefa seja necessária, eu sei que 
não podemos resolver em poucas linhas, muito menos no meio de uma crise 
sanitária, uma questão pouco debatida e considerada sem muita importância 
em geral. Mas, o que podemos aprender, sobre a relação ao saber artístico como 
disciplinas escolares neste momento específico? Como observar o tipo de en-
sino já consolidado em nosso sistema escolar? Como a análise dessa situação 
pode nos fornecer pistas para o futuro dessas disciplinas na escola primária?

Tratando-se de uma reflexão didática sobre as disciplinas artísticas, este ar-
tigo apresentará um breve panorama desse ensinamento no ensino fundamen-
tal, seguido de elementos que particulariza a especificidade do momento de 
semiconfinamento finaliza com um questionamento relativo a qual é a relação 
ao conhecimento artístico dos docentes generalistas.

Para compor e apoiar essas reflexões, eu utilizei os depoimentos por meio 
de entrevista telefônica de quatro professores, bem como o material de prepa-
ração das suas aulas e as produções de seus alunos consultados numa platafor-
ma numérica durante o período de semiconfinamento. Este artigo não preten-
de esgotar assunto, mas ilustrar minhas suposições e questionar o leitor.

2. Pensar o ensino das artes
Em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para a ideia de disciplinas es-
colares como construções sociais (Reuter, 2004), construções nas quais a re-
lação que tem com o saber dos docentes seria um elemento importante. Uma 
disciplina escolar pode ser definida como “uma construção social que orga-
niza um conjunto de conteúdos, dispositivos, práticas, ferramentas ... articu-
ladas com fins educativos, com vista ao seu ensino e aprendizagem na escola. 
” (Reuter, 2007:85). Explorando essa definição, podemos dizer que às vezes 
encontrar situações de ensino / aprendizagem nas quais o conhecimento ar-
tístico como conteúdo de um saber é operante, pode rapidamente se tornar 
complexo para docentes generalistas. Segundo Sylvain Fabre, “em geral, uma 
disciplina é definida na intersecção das atividades, conteúdos de conhecimento 
e objetivos” (2015:49). No caso da educação artística, o autor observa que os 
alunos distinguem principalmente as atividades oferecidas nas aulas, enquan-
to que os professores visam os objetivos diretos em detrimento dos conteúdos 
de conhecimentos disciplinares. Ao contrário das outras disciplinas escolares, 
normalmente as aulas de atividades artísticas não se sucedem para tratar de 
uma questão ou de um assunto, mas para trabalhar um tema isolado. Isso nos 
leva a pensar que no ensino fundamental, sendo os docentes generalistas e não 
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Figura 2 ∙ Material de preparação de aulas. Fonte: própria.
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especialistas, a educação artística vai depender dos meios por eles empenha-
dos individualmente e das escolhas de atividade artística do estabelecimento 
escolar onde lecionam. Na ausência de conteúdos de conhecimento comparti-
lhados com todos, privilegiamos atividades que possam ser “interessantes” e, 
sobretudo, que “funcionem” bem com os alunos. 

 É necessário ter já o êxito na coerência da planificação das atividades. Criar 
tarefas que exigem o raciocínio dos alunos. Atividade onde as habilidades a se-
rem avaliadas também seriam os componentes e cuja presença seria atestada 
principalmente pela ação consciente do aluno e não por uma restituição explí-
cita em uma produção terminada. Para isso os docentes devem ser capazes de 
reconhecer o conhecimento artístico a ser ensinado e os dispositivos para fazer 
os alunos aprenderem.

Idealmente, os professores, para todas as disciplinas escolares, projetam si-
tuações — tarefas, atividades — que incentivam os alunos a usar os recursos da 
matéria ensinada para deduzir o grau de domínio de um conhecimento. Mas 
o que podemos dizer de uma lição ou de uma avaliação nas disciplinas artísti-
cas na escola? Ao contrário do que se pensa, no domínio das artes encontramos 
conhecimentos objetivos. Existem, é claro, os de natureza técnica (a utilização 
de uma ferramenta, um material, um suporte ...), mas também o conhecimen-
to de um vocabulário específico e uma abordagem múltipla das obras de arte, 
dos movimentos artísticos, das ações dos artistas (Gaillot, 2009). Isso, claro, 
supõe um ensino centrado no aluno e desviado de uma produção material ime-
diata. Como formador dos futuros docentes, considero isto como a diferença 
essencial entre simplesmente propor uma atividade artística e realizar um en-
sino artístico. Nesta visão o ensino das práticas artísticas consistiria, como em 
qualquer disciplina escolar, na intenção de proporcionar ao aluno as condições 
necessárias à construção da sua aprendizagem e da sua autonomia.

 “A situação atual do ensino das Artes (…) é, em grande parte, o resultado de 
escolhas passadas, certamente com transformações, mas sem interrupções ra-
dicais até, às vezes, com a retomada e atualização de antigas respostas.” (Roux, 
1999:42). Os docentes compartilham este propósito idealmente fundamentado 
que diz respeito ao papel essencial da educação artística, mas encontram difi-
culdades em nomear com precisão os saberes ou competências visadas por este 
ensino. Às vezes eles retomam nas suas práticas na escola soluções já aplicadas 
antes sem questionar a sua pertinência. Identificar e organizar todos os con-
teúdos, dispositivos, práticas e ferramentas de ensino e aprendizagem artística 
na escola seria vital para a manutenção dessas disciplinas no sistema escolar 
(Reuter, 2007: 85). Estas incertezas, repetições infrutuosas e não conhecimento 
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dos conteúdos, agem negativamente na credibilidade do ensino artístico e im-
pedem uma diversificação dos tipos de lições na escola primaria.

Sabemos que atuar em situações que envolveriam uma parte de aprendiza-
gem técnica ou cultural, no campo artístico não excluiria atividades em que o alu-
no é colocado em situações de descoberta criativa mas permitiria o desenvolvi-
mento de seu repertório cognitivo. A constituição deste repertório seria benéfica 
na busca dos elementos de resposta necessários à realização de novas atividades 
artísticas autônomas (Roegiers, 2000). Mas, mesmo que a produção de um ob-
jeto artístico deixou de ser um fim em si mesmo para o docente, atualmente é 
necessário continuar a levar em conta as expectativas das famílias que ainda que-
rem muitas vezes uma produção perfeita do aluno. Algo que possa ser exposto em 
casa. Porém, sabemos que as produções pessoais das crianças às vezes podem ser 
decepcionantes tecnicamente. Naturalmente, julgar a coerência da produção de 
um aluno, bem como a importância e o domínio dos meios recorridos para esse 
fim pela criança, exige que os pais tomem consciência do valor projetivo dessas 
“performances artísticas” na ideia de conhecimento escolar em construção. Isso 
nos parece essencial, mas pode se tornar uma injunção arbitrária para os docen-
tes, desde que não tenhamos estabelecido as conexões entre esses conhecimen-
tos e os propósitos explícitos de seu ensino na escola.

Para encontrar um sentido, o conhecimento artístico nas escolas primarias 
precisa ser valorizado por suas contribuições educativas. Para encontrar uma 
importância junto aos docentes e as famílias, esses conhecimentos artísticos 
devem ser estudados e fazer com que os alunos fiquem satisfeitos com suas pro-
duções. Nessa perspetiva de um verdadeiro ensino e aprendizagem, o período 
de semiconfinamento nos mostrou objetivamente como compreender os desa-
fios das disciplinas artísticas na escola primária.

3. Educação artística a distância
Para tirar melhor proveito das Mídias Digitais, os docentes tiveram que conhe-
cer e transmitir instruções e procedimentos escolares a distância para ajudar os 
pais e orientar os alunos. Podemos observar que isso foi mais fácil para as dis-
ciplinas onde os professores identificaram claramente os conteúdos nos meios 
oficiais de ensino e que, assim, eles poderão transformar em aulas remotas ou 
transferir aos pais os conteúdos para fazer a escola em casa. 

Não relacionada às disciplinas canônicas, a educação artística “concede ao 
professor amplo espaço de responsabilidade, tanto na questão dos conteúdos 
pedagógicos quanto no seu lugar no currículo dos alunos” (Márquez, 2018:145). 
Então, podemos pensar para que as atividades artísticas escolares tenham um 
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caráter verdadeiro, seu ensino deve ter primeiro um significado para os docen-
tes antes de ter um significado para os alunos. Para Charlot, “fazer sentido” 
significa ter “significado”, e não necessariamente ter um valor, positivo ou ne-
gativo. Passar da significação ao valor supõe que se considere o sujeito como 
uma dinâmica do desejo ” (1997:95). Desejar ensinar artes a seus alunos seria 
fundamental. Partindo desse desejo, podemos questionar que sentido ou valor 
atribuído às disciplinas artísticas, encontramos nas atividades oferecidas du-
rante o semiconfinamento.

Analisamos a afirmação de um docente: “... Foi um pouco difícil para mim 
configurar essas atividades(artísticas). Em primeiro lugar, porque minha dire-
ção era formal: o trabalho ministrado em casa deveria se limitar a matemática, 
francês e possivelmente alemão. Eles não estavam falando sobre atividades 
criativas. Durante as semanas em que as crianças estavam em casa, incentivei 
as crianças a fazer coisas diferentes em atividades artísticas, nem que seja para 
fazer uma pausa no francês ou nas planilhas de matemática”. O desejo de que os 
alunos continuem as atividades criativas em casa é presente nestas palavras. Só 
podemos concordar com a afirmação de que “os locais em que a criança aprende 
têm diferentes status do ponto de vista das aprendizagens. Existem lugares que 
são mais relevantes do que outros para implementar esta ou aquela figura de 
aprendizagem. » (Charlot, 1997:78). E poderíamos pensar que o ambiente do-
méstico seria propício para realizações artísticas mesmo para fazer uma pausa 
e experimentar algo diferente do que as outras disciplinas escolares oferecem. 
Mas se, para a realização de uma atividade artística, transpomos os hábitos da 
sala de aula de realizar uma “obra” como único objetivo, a especificidade do 
material artístico rapidamente se torna um constrangimento adicional. Os pro-
fessores internalizaram essa restrição. Esse tipo de preocupação teve um lugar 
importante no planejamento: “Eu imaginei atividades com material que todos 
têm em casa, para que cada aluno possa realizar as diferentes atividades sem 
problemas ”. Esta legítima preocupação talvez tenha prevalecido nas reflexões 
sobre os níveis de complexidade dos conhecimentos exigidos para a realização 
das atividades previstas. 

Percebo pelas minhas visitas nas escolas que as “tarefas temáticas” é a lição 
artística tradicionalmente utilizada no ensino básico. A época do semiconfina-
mento coincidiu no calendário escolar com a Páscoa e o Dia das Mães. Nada 
mais normal, neste contexto de urgência e de recursos materiais reduzidos, 
que os professores privilegiassem incontornáveis   modelos de “tarefas rápidas” 
e diretamente ligadas a um tema. Transportando as experiências das práti-
cas artísticas da sala de aula para a casa, sem interrogar as estruturas de uma 
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aprendizagem técnica ou cultural. Esta continuidade sem questionamento não 
permitiu aparecimento de uma crítica desse tipo de lição. Talvez perdemos um 
momento extraordinário para discutir os fundamentos dessa forma de ensino.  

Atividades temáticas — Dia das Mães — com pouca diversificação do mate-
rial — predominância de papel — e com procedimentos repetitivos — recortes 
por exemplo — desmotivaram alguns alunos: “No final, eles deixaram de pro-
duzir as atividades artísticas. Achei que eles gostariam de fazer um presente 
com os pais ” , comentou uma professora. Se, para essa professora, a finalidade 
da produção de um presente levaria o aluno a investir na tarefa, a falta de sen-
tido dessa atividade para o aluno fora da escola pode advir da não identificação 
dos saberes a serem mobilizados:

Para que ele se mobilize, a situação deve ser significativa para ele. A mobilização im-
plica que se está mobilizado (de “dentro”), enquanto a motivação enfatiza se é moti-
vado por alguém ou por algo (de “fora”) e uma educação é impossível se o sujeito a ser 
educado não se investe no processo que o educa (Charlot, 1997:61).

Idealmente, as produções descontextualizadas de uma progressão do co-
nhecimento não deveriam mais ser o único objetivo da formação artística na 
escola. Mas o discurso dos docentes que eu pude questionar, às vezes, mostra o 
contrário. Pude constatar, através de entrevistas telefônicas durante o período 
de semiconfinamento, que para esses docentes, por vezes, havia um desconhe-
cimento dos níveis de complexidade dos saberes a serem adquiridos durante 
o ensino fundamental em relação à realização das tarefas feitas em casa. Eles 
procuravam tarefas com base quase que exclusivamente nos critérios do mate-
rial disponível em casa. Dificultando a realização dos alunos. Segundo Roegiers 
(2000 p.67) se um professor transmite tarefas que não estimulam os alunos a 
utilizarem os recursos previamente adquiridos (saber, saber-fazer, habilidades 
interpessoais), ele não pode inferir o grau de domínio de uma habilidade ou de 
uma competência em seus alunos. Ele não pode deduzir do êxito da atividade 
realizada pelo aluno. Se os docentes não se preocuparam com que saberes os 
alunos iam realizar as atividades, podemos pensar que eles não sabem o que os 
seus alunos aprenderam durante este período. 

Conclusão
Sabemos que apenas um olhar mais amplo, bem como a observação de várias 
abordagens pedagógicas, pode aproximar-se de uma descrição válida des-
te período no que diz respeito às atividades artísticas escolares. Mas nas dis-
ciplinas artísticas “a extensão do conhecimento — técnico, estético e cultural 
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Figura 3 ∙ Material de informação para o aluno. Fonte: própria.
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— requer uma seleção e uma hierarquia onde a dimensão epistêmica encontra 
uma dimensão axiológica que faz debates sobre os valores a serem privilegia-
dos ” (Fabre, 2015:49). Quais foram os valores dados à estas atividades duran-
te a quarentena ? Vimos que o hábito das realizações temáticas saiu da sala de 
aula e entrou nas casas. O que já existia como processo de ensino continuou 
com, é claro, uma redução das possibilidades materiais. Ao observar o que se 
desenvolveu durante esse período não encontramos abordagens que realmen-
te afetassem o desempenho usual dos alunos. Como me disse uma professora: 
“Não sabia o que passar como arte. Mas queria que meus alunos criassem um 
personagem de Páscoa ”. Essas palavras podem nos fazer pensar que bastava 
transmitir uma ocupação ao aluno. Assim, as indefinições tanto dos objetivos 
de ensino quanto do conhecimento ensinado, permanecem indeterminados e 
impedem os docentes de afirmar e priorizar os conteúdos trabalhados em artes. 
Podemos, portanto, notar em nossas observações que o problema pode vim da 
falta de conhecimento com relação ao progresso das aprendizagens artísticas. 
Na urgência do momento pandémico vimos ainda mais os perigos da invisibi-
lidade para os quais as disciplinas artísticas correm se a questão da natureza 
do conhecimento que elas deveriam trabalhar não é questionado pelo corpo 
docente (Ardouin, 1997:119). Nesse sentido, penso que essa experiência de 
ensino a distância deve ser observada paralelamente à relação que os próprios 
professores têm com o saber artístico. Para fazê-los progredir, desde a busca de 
finalidades — produtos — até o trabalho em torno de saberes — técnicos, cultu-
rais, procedimentos — e de habilidades — plásticas, reflexivas -, as atividades 
artísticas devem ter sentido para o professor que as ensina, pois “faz sentido 
para o indivíduo algo que lhe acontece e que se relaciona com outras coisas da 
sua vida, coisas em que já pensou, questões que se fez ”(Charlot, 1997:64). Os 
docentes da escolaridade primária devem vivenciar o ensino artístico no máxi-
mo dessas variações para compreender e praticar a extensão do conhecimento 
presente nessas disciplinas. Conhecedores do potencial artísticos dos alunos, 
um novo processo de apropriação dos conhecimentos artísticos pode começar. 
É nestes aspecto que podemos trabalhar na formação inicial e continuada do 
corpo docente.
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Resumo: Este artigo apresenta uma proposta 
de criação de material educativo, entendido 
como um conjunto de objetos propositores 
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tulada A criação de materiais didáticos como 
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1. Introdução 
Neste artigo será apresentada a Caixa de artefatos propositores, que se pretende 
como um conjunto de objetos propositores poéticos que têm a intenção de provo-
car ações, investigações e descobertas poéticas e artísticas. A ideia geral da produ-
ção desse material é realizar a ativação de ações exploratórias, de pesquisas com 
sensações e materiais diversos, bem como exercitar processos de criação e fruição.

Metodologicamente, o trabalho consistiu em pesquisa sobre os fundamentos 
teóricos, sobre os referenciais artísticos e sobre pesquisas educacionais que ope-
ram com a produção de materiais propositivos e participativos, e na construção 
experimental da Caixa e da disponibilização do projeto através de publicações.

Os principais conceitos articuladores da pesquisa e da produção poética da 
Caixa são: Jogo e ludicidade na educação, com referência principal na tese de 
Tânia Fortuna; Objeto de Aprendizagem Poético, com aporte na pesquisa de 
doutorado de Tatiana Fernández; Pedagogia como evento, ou acontecimento, 
tendo como referência as ideias de Dennis Atkinson. Outras produções muito 
importantes para este desenvolvimento são os objetos educacionais realizados 
por Friedrich Froebel e Maria Montessori; as ideias propositivas e lúdicas de 
Gianni Rodari; alguns trabalhos artísticos que operam com a proposição de 
ações para o público ou pela a interação com objetos e também com algumas 
caixas de objetos, tais como as caixas do grupo Fluxus e de Marcel Duchamp e 
os objetos relacionais e propositores de Lygia Clark, entre outros. Alguns desses 
referenciais serão brevemente apresentados nesta comunicação.

Cada elemento presente na caixa está relacionado a algum referencial artís-
tico ou educativo. Outras fontes de inspiração são alguns brinquedos, tais como 
caixas de aparelhos ópticos, estojos de laboratório infantil e blocos de montar. 
Várias ideias foram adaptadas a partir de diferentes e variadas fontes. 

O projeto se desenvolveu articulado à pesquisa em curso desde 2018, em vá-
rias etapas, e intitulada A criação de materiais didáticos como ato poético, em 
que se objetiva refletir sobre possibilidades de criação de materiais didáticos e 
propositivos na conjunção entre atividade pedagógica e atividade artística. Um 
dos pressupostos da pesquisa é que a atuação docente pode se pretender tam-
bém como atuação artística.

Este trabalho foi realizado com subsídio de Bolsa de Iniciação Científica 
— PIBIC-UFRGS, sendo a bolsista Nickole Monfron da Costa, estudante de 
graduação do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFRGS, a autora da 
maioria das propostas da Caixa e a executora de todos os objetos e elementos 
presentes. Todas as etapas do trabalho foram discutidas e planejadas em con-
junto com a professora coordenadora da pesquisa.
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2. Esta é a Caixa de artefatos propositores 
A Caixa de artefatos propositores, quando aberta, deixa entrever uma série de 
objetos, organizados de acordo com os espaços disponíveis, procurando incitar 
a curiosidade e a imaginação já no momento da abertura (Figura 1). O objeto 
‘caixa’, cuja utilização é inspirada em alguns trabalhos artísticos, é, em si, um 
convite ao desejo de abrir, de ver o que tem dentro, de mexer nas coisas que ali 
estão. O uso de caixas é recorrente nas artes visuais e tem estimulado a cria-
ção de alguns materiais educativos. Há, também, algumas caixas referência no 
campo da educação, como as caixas dos Presentes de Froebel, que serão breve-
mente abordados nesta comunicação.

 A Caixa é composta de treze conjuntos de elementos e objetos diversos, 
chamados de: CorFormAção, Caixa Froebeliana, Óculosvisão, Tearte, Blocos 
inventivos, Paletas, Caleidoscópio, Baralho de artes, Frascos de sons e contas, 
Rosto Estrambótico, Peças soltas, Jogo das Palavras e Acessórios lúdicos (Fi-
gura 2). Cada um desses conjuntos foi elaborado com a intenção de possibilitar 
diferentes formas de manipulação e exploração, com aberturas para a livre cria-
ção e para a inventividade do usuário. Todos os objetos foram recolhidos em 
acervos de materiais disponíveis, pelas autoras, como já mencionado, sendo 
somente necessário realizar algumas impressões de imagens para alguns dos 
conjuntos. Uma das intenções através desse processo de feitura é incentivar a 
criação de materiais por educadores, fazendo uso de materiais coletados e reci-
cláveis, de baixo ou pouco custo.

Além dos objetos está disponível no interior da Caixa o Livro de ideias para 
a Caixa de artefatos propositores. Este Livro foi formulado de maneira a suge-
rir algumas ações possíveis de serem realizadas com cada conjunto de objetos. 
Essas sugestões pretendem ser estímulo para outras, elaboradas pessoalmente 
pelos utilizadores. A diagramação do Livro foi formulada de modo a remeter 
visualmente aos objetos contidos em cada conjunto, buscando uma maneira 
lúdica de comunicação com os usuários (Figura 3).

Esta Caixa pode ser utilizada em diferentes ambientes de aprendizagem, 
tanto na escola como em outros espaços educativos e culturais. Ela também 
pode ser usada para entretenimento e diversão, individualmente ou coletiva-
mente, em qualquer espaço, já que é uma proposta aberta e que se aproxima de 
algumas proposições artísticas que convidam o público à participação. Durante 
a utilização cada indivíduo experimentará diferentes sensações, tendo diferen-
tes ideias e pensamentos, de acordo com suas referências pessoais. O público 
alvo da Caixa de artefatos propositores, inicialmente, é de crianças e adoles-
centes, de sete a doze anos de idade. Mas ela pode ser utilizada por qualquer 
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Figura 1 ∙ Nickole Monfron da Costa. Caixa de artefatos 
propositores, 2020-2021. Fonte: Arquivo pessoal. 
Figura 2 ∙ Conjunto de elementos e objetos da Caixa de 
artefatos propositores. Fonte: Arquivo pessoal.



24
5

Figura 3 ∙ Página Acessórios lúdicos, 
do Livro de ideias para a Caixa de 
artefatos propositores. Fonte:  
Arquivo pessoal.
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sujeito, sem restrição de idade ou de qualquer outra ordem. O uso desses obje-
tos propositores é adaptável a diversas faixas-etárias e poderá atender diferen-
tes interesses, conforme os grupos ou indivíduos que dela fizerem uso.

3. Algumas importantes referências
Dentre as referências artísticas e do campo educacional anteriormente mencio-
nadas, destacaremos, neste artigo, os trabalhos de Friedrich Froebel e de Ma-
ria Montessori, importantes contribuições justamente pelo legado de materiais 
educativos e propositores que produziram. Ressalta-se a atualidade de suas con-
tribuições no campo de interesse aqui abordado. O olhar que lançamos a estes 
trabalhos é baseado em estudos de Tatiana Fernández, junto à sua proposição da 
ideia de Objeto de aprendizagem poético — por isso a escolha dessa autora.

Fernández aponta para o fato de que 

...os artefatos usados na educação criam ensambladuras que modelam as subjetivida-
des de forma intensa porque atravessam as idades de maior capacidade de aprendi-
zagem e fazem parte das formas de construir o conhecimento. (Fernández, 2016:271)

De acordo com a pesquisadora, os brinquedos usados pelas crianças e os ma-
teriais e objetos utilizados para aprendizagem conservam estreitas relações en-
tre si. Exemplos disso são os conhecidos Presentes criados por Friedrich Froebel 
(1782-1852), pedagogo alemão, para a educação infantil, como também os brin-
quedos educativos criados por Maria Montessori (1870-1952), médica e educa-
dora italiana. Para Fernández, as produções de Froebel e de Maria Montessori 
“constituem um marco para pensar aberturas ou rachaduras que permitam cru-
zar fronteiras necessárias para uma metodologia de ensino baseada nas artes” 
(Fernández, 2016:271). A autora identifica, aqui, uma aproximação entre os tra-
balhos destes dois educadores, com o que se opera na criação artística.

Froebel estruturou seu programa educativo em jogos criativos, canto, dança e obser-
vação e cuidado de plantas em um jardim. Para os jogos criativos ele pensou os Presen-
tes e as Ocupações. Os primeiros são uma série de objetos para introduzir aspectos uni-
versais do mundo externo coerente com o crescimento da criança. São pensados para 
levar a criança à descoberta e para proporcionar insights. As Ocupações, por outra 
parte, são um conjunto de materiais para que as crianças pratiquem certas destrezas 
também coerentes com seu crescimento. A intenção das Ocupações é levar a criança à 
invenção e dar poder. As Ocupações são particulares, os Presentes universais. As Ocu-
pações são para certas fases do ser, os Presentes são para o ser integral. (Fernández, 
2016:272)
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O que mais nos interessou para a construção da Caixa foram os Presentes. 
São, ao todo, dez conjuntos de elementos, constituídos por formas bidimensio-
nais e tridimensionais, formas geométricas, hastes, blocos e diversos objetos 
que podem ser utilizados para formar estruturas de diversos tipos. Froebel re-
lacionou os Presentes com três dimensões: as Formas da vida, as Formas do co-
nhecimento e as Formas da beleza. Cada uma é ligada a uma esfera diferente de 
experiências, quais sejam: as formas da natureza e da vida, os conhecimentos 
abstratos, matemáticos e lógicos e a possibilidade de combinar esteticamente 
formas e elementos diversos (Fernández, 2016).

Os Presentes de Froebel foram pensados para o público da primeira infância, 
ao passo que Maria Montessori criou materiais para a educação primária e para a 
educação especial. Montessori também criou alguns conjuntos de objetos com o 
objetivo de levar a aprender através do jogo, de forma autônoma e livre.

A pedagogia montessoriana é a de criar condições de aprendizagem. Para isso propõe 
articular três condições: espaciais, materiais e processuais. Criar ambientes, propor-
cionar materiais, propor atividades adequadas e favorecer experiências ricas para os 
estágios de crescimento é a chave do método montessoriano baseado em princípios de 
liberdade como um meio e não um fim (liberdade é ação, movimento), autoeducação, 
ordem coletiva, disciplina ativa, atividade baseada em fenômenos, diferenciação e in-
dividuação. (Fernández, 2016:273)

Os objetos de aprendizagem de Montessori eram classificados como: mate-
riais sensitivos, materiais de linguagem, materiais de matemática e materiais 
de ciências. Ela elaborou atividades a serem realizadas com cada um dos mate-
riais, tratando de coisas que fazem parte da vida prática, da educação dos sen-
tidos, do que é relativo ao corpo e ao movimento, aspectos da inteligência, do 
conhecimento da própria cultura e do contato com outros aspectos importan-
tes para a educação em cada faixa etária e também em condições especiais de 
aprendizagem. Há, porém, abertura para usos diversos, de acordo com o que se 
pretende, com diferentes públicos. Alguns dos materiais criados por ela são: O 
Cubo trinomial, o Material dourado e a Torre rosa (Fernández, 2016:273).

Todos esses objetos são recursos que estimulam a aprendizagem autôno-
ma, através da brincadeira, do jogo. O jogar e o brincar são meios pelos quais 
se aprende, mesmo sem se dar conta. Brincar é aprender. Com a Caixa de arte-
fatos propositores também se pretende que ocorram aprendizagens da forma 
como acontece através dos objetos de Froebel e de Montessori — de maneira 
autônoma, livre, lúdica e envolvente.
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4. Conceitos fundamentais
Os principais conceitos orientadores desta etapa da investigação foram: Obje-
to de aprendizagem poético; Pedagogia do evento e algumas ideias sobre Jogo 
e sobre a importância da ludicidade na aprendizagem. Esses conceitos estão 
inter-relacionados, sendo bases para pensar em propostas que convidem à ação 
e à participação e porque remetem a alguns atributos que estão presentes tam-
bém em propostas artísticas, já que se pretende aproximar o trabalho docente 
do ato de criação artística. 

Entendemos que a Caixa de artefatos propositores é um objeto lúdico. A 
própria construção da Caixa e de seus objetos propositores foi vivenciada como 
uma brincadeira. Tânia Fortuna aponta para a necessidade de criar uma “at-
mosfera lúdica” (Fortuna, 2019) nos espaços educativos, que poderia ser cha-
mada também de “textura lúdica” (Fortuna, 2019). Isso significa pensar em 
alternativas não ‘didatizantes’ para os jogos e materiais educativos e em um 
envolvimento onde todos participam voluntariamente e desejosamente no ato 
de jogar e de brincar com alguma coisa. É preciso ter uma atitude lúdica, de 
acordo com o pensamento dessa autora. Para Huizinga, a dimensão do prazer e 
da entrega voluntária para a e na atividade de jogar é intrínseca à ideia de jogo.

Segundo Huizinga (1993), o que define uma situação como lúdica é o fato 
de ela ser livre, realizar-se em uma esfera temporária da vida, com orientação 
própria, capaz de absorver o jogador de maneira intensa, desligada de qualquer 
interesse material e praticada segundo certas regras. (Fortuna, 2019:4)

De acordo com Tânia Fortuna, “os jogos e brincadeiras didatizadas nada 
têm a ver com uma didática lúdica” (Fortuna, 2019:4). Ludicidade na educação 
não significa apenas a criação e utilização de jogos didáticos e, especialmente, 
não o uso de jogos “didatizados”. Implica, sim, em uma maneira de agir, uma 
maneira de ser, uma forma de relacionar-se. 

Para Chapela, trata-se de uma atividade lúdico-didática quando “é o educador quem 
pede ao aluno que realize os exercícios, quando é ele quem estabelece as regras a seguir, 
quando espera que logrem determinadas aprendizagens”; em contrapartida, trata-se 
de jogo quando “o desejo de atuar surge dos próprios estudantes, que não jogam para 
aprender — ainda que o façam — senão para sentir a emoção do risco, a incerteza 
da expectativa, a sensação de pertencer a um grupo ou a alegria de alcançar logros 
inesperados” (Chapela, 2002:48). A meu juízo, na aula com jogos, ao professor cabe 
a tarefa de zelar pela brincadeira, impedindo que se transforme em jogo didatizado e, 
assim, se extinga sua dimensão lúdica. (Fortuna, 2019:5)
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Essas foram ideias importantes na concepção da Caixa de artefatos proposi-
tores. O que a Caixa propõe é a adesão livre, descontraída e descompromissada 
com os objetos e sugestões de manipulação e exploração. A manipulação segui-
rá a vontade do jogador/utilizador. Não há nada rigidamente predeterminado, 
não se espera resultados definidos a partir das ações, o inesperado faz parte 
dessa interação. 

Essa “atmosfera” também está presente nas ideias de Dennis Atkinson, 
quando nos leva a refletir sobre o que chama de Pedagogia do evento. Para 
Atkinson, cada situação de aprendizagem é um novo acontecimento, com aber-
turas para o surgimento do até então impensado, durante o qual poderá irrom-
per algo inédito. O que ocorre no evento é sempre algo da ordem do ‘ainda não’. 
Há sempre algo que escapa à norma conhecida e que se dispõe como impre-
visível. Para este autor toda ação educativa é também atuação política (Atkin-
son, 2018). Sempre moverá pensamentos, discussões, ideias e movimentos no 
sentido de transformação da realidade de vida e das relações sociais. Todo ato 
educativo produz acontecimentos únicos, singulares e inusitados.

Em sintonia com esses pensamentos, o conceito de Objetos propositores 
poéticos também nos auxiliou a desenvolver o trabalho de criação da Caixa. 
Esse conceito advém das contribuições da pesquisa de Tatiana Fernández, que 
propôs o conceito de Objeto de aprendizagem poético. Trata-se de uma rever-
são do conceito de Objeto de aprendizagem, que surgiu dentro do que se chama 
de ‘economia de aprendizagem’, inserindo neste uma dimensão poética, volta-
da para o que pode ocorrer no cruzamento entre atividade docente e atividade 
de criação artística. De acordo com Fernández,

Os OA [Objetos de aprendizagem] podem ser instrumentos de hegemonização na edu-
cação, enquanto os OAP [Objetos de aprendizagem poéticos] apontam processos de 
singularização que conduzem à pluralidade, ocupando o espaço conceitual da educa-
ção e da arte por caminhos invisibilizados. (Fernández; Dias, 2015:3482)

Para Fernández, os Objetos de aprendizagem poéticos são como “máquinas 
provocadoras de eventos artísticos/pedagógicos, ou seja, espaços atuais ou vir-
tuais em que o ser e o objeto se encontram e se reconstroem” (Fernández; Dias, 
2015:3483). Percebe-se a intenção de produzir eventos que operem tanto com 
o ato pedagógico, quanto com o ato artístico. Neste encontro poderá ocorrer o 
acontecimento referido por Atkinson. E também aquilo que se dá somente den-
tro de uma “atmosfera lúdica”, conforme Fortuna.

Brinquedo, jogo, ato criativo e acontecimentos singulares são almejados 
através da interação com a Caixa de artefatos propositores. Pelo menos é o que 
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se intencionou e considerou como objetivos ao planejar e executar cada ele-
mento e conjunto de elementos nela presentes. Pretende-se que cada objeto 
seja propositor de experiências singulares e instigue exercícios exploratórios 
inusitados e poéticos.

Conclusão
A realização deste projeto pretende ser um estímulo a educadores interessados 
em promover aprendizagens significativas e que incluam a dimensão do lúdico. 
Também pretende-se aproximar a atuação docente do ato artístico, de maneira 
a propiciar aos estudantes de diferentes níveis de ensino experiências poéticas 
e participativas.

Os estudos a respeito dos referenciais teóricos, artísticos e educativos até 
agora utilizados não se esgotam nesta etapa da pesquisa, havendo muitas ou-
tras fontes a explorar. Muitos artistas contemporâneos produzem trabalhos 
que convidam os participantes a realizarem ações e a compartilharem saberes 
e experiências, proporcionando a construção de conhecimentos coletiva ou in-
dividualmente. 

Espera-se, ainda, produzir um recurso digital para apoio ao uso deste ma-
terial e para incentivar a produção de outros objetos propositivos, para uso em 
espaços escolares e em outros locais. Os processos de criação de materiais edu-
cativos não exigem custos elevados e podem ser articulados a outros elementos 
já existentes. 

Para além de criar propostas concretas de objetos para uso em situações 
educativas, a intenção desta investigação é promover a reflexão sobre como se 
processa a aprendizagem e sobre como se pode construir materiais propositivos 
que atuem no campo de mediação entre sujeitos e conhecimentos.
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Resumo: Em “Olhar em Redor, aprender a 
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Artística da Escola Artística António Arroio 
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1. Introdução
O presente artigo intitula-se “Olhar em Redor, aprender a Ver o Mundo”, e tem 
como a objetivo partilhar uma unidade didática implementada na disciplina de 
Projeto e Tecnologias — 12.º ano da especialização em Realização Plástica do 
Espetáculo (PT-RPE), do Curso de Produção Artística da Escola Artística An-
tónio Arroio.

O projeto desenvolvido nesta unidade didática toma como tema “Olhar em 
Redor”, e surge, como o próprio título deixa antever, das necessidades senti-
das no contexto atual. O isolamento gerado pela pandemia de Covid-19, o ca-
rácter fugaz e momentâneo da informação digital e ainda a necessidade de 
desenvolver a sensibilidade estética e o sentido crítico dos alunos, através do 
olhar sobre o mundo, e por meio das múltiplas implicações inerentes à visão, 
determinam-se como os pressupostos desta unidade. O ver e o olhar, surgem 
enquanto ações que ocorrem, através, sobre, e num tempo e contexto que inevi-
tavelmente condicionará quem as realiza. Deste modo, e tendo como finalida-
de a concretização de objetos no âmbito da Cenografia, Figurinos ou Adereços, 
para contextos e tipologias de espetáculo devidamente justificadas, a unidade 
didática foi implementada no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho 
(FCT), que ocorreu durante o segundo período. Os objetos, cuja realização se 
estendeu até ao final do ano, serão apresentados na Prova de Aptidão Artística 
(PAA), onde cada aluno irá defender perante um júri os processos e as soluções 
criativas encontradas, demonstrando as aptidões enquanto criadores, numa 
área e contexto tão específicos como o atual.

2. Enquadramento teórico
No âmbito da disciplina de Projeto e Tecnologias de Realização Plástica do Es-
petáculo (consultar Matos, 2020) o desenvolvimento de aprendizagens associa-
das à capacidade de ver, é imprescindível. A importância capital da visão para o 
entendimento humano na sua completude não é de todo uma novidade. Longa 
é a história da sua reflexão, bem como o uso das muitas analogias, como a es-
tabelecida entre o ver e o compreender, denunciando a autoridade consagrada 
deste sentido na relação com os restantes. No entanto, face ao contexto atual 
das sociedades industrial-tecnológica e imageticamente sobre desenvolvidas, 
ao qual se anexou uma crise pandémica amplificando toda a ordem de vivên-
cias humanas pela mediação do ecrã (desde as esferas do trabalho, do estudo 
às relacionais), talvez nunca antes tenha este sentido estado tão na ordem do 
dia. Entre mandados de confinamento e recolhimentos obrigatórios, as comu-
nidades humanas já anteriormente colonizadas pela cultura mediática, pela 
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proliferação das imagens e pela omnipresença da publicidade, viram-se agora 
drasticamente fragmentadas. Cada vez mais dispersos, os sujeitos que formam 
as nossas comunidades, dentro do individualismo já característico à contem-
poraneidade, viram-se fechados entre paredes e frente à janela do ecrã, cen-
trando-se a sua relação com o mundo e com a realidade numa visão plana, de-
limitada e exaustiva. Na impossibilidade de resposta a esta exigência de uma 
visão compulsiva, sem escala, profundidade e duração, compreende-se que se 
tenham paradoxalmente aberto pontos cegos, zonas inteiras de ofuscação e en-
torpecimento, e que, assim, num mundo onde o sentido da visão se tornou o 
dom mais utilizado, se tenha passado a ver menos. Entre as luzes dos nossos 
dispositivos, talvez aquela que ilumina a visão se tenha tornado intermitente 
senão, até, suspensa:

Chegara mesmo ao ponto de pensar que a escuridão em que os cegos viviam não era, 
afinal, senão a simples ausência da luz, que o que chamamos de cegueira era algo que 
se limitava a cobrir a aparência dos seres e das coisas, deixando-os intactos por trás 
do seu véu negro. (Saramago, 2014:14)

Por isto é fundamental relembrar, refletir, (re)aprender e (re)ensinar o que é 
isto da visão, das ações do ver, do ato de olhar e do olhar em redor. Sabemos que 
a visão se estabelece entre o olho e a mente, e que as ações implicadas no ver e 
no olhar, vão para além deles, englobando as dimensões da unidade do corpo, 
do pensamento, e do mundo postas em relação. Sabemos que, tal como indica-
do por Mondzain (2015, pp. 17-19), aquele que possui a visão, pelo simples fato 
de ter olhos, não preenche a condição necessária e suficiente para ver algo, nem 
para dar a ver aquilo que não está como estivesse. Este caso torna-se evidente, 
também como apontado pela mesma autora, com a situação limite dos que não 
vêem ou dos que vêem mal e da sua incontestável relação com a imagem e com 
a produção de signos.

Se é certo que a visão se dá dentro da relação com o entendimento, tam-
bém o é que ela mobilize todos os outros sentidos — como disse Merleau-Ponty 
(2009:19) ela estabelece-se integrada num “corpo operante e actual” e móvel, 
na sua relação física com o real circundante:

O meu corpo móbil conta no mundo visível, faz parte deste, e por isso posso dirigi-lo no 
visível. Por outro lado, não é menos verdade que a visão está suspensa do movimento. 
Só se vê aquilo que se olha. (Merleau-Ponty, 2009:19)
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Compreende-se, assim, que também como apontado por Mondzain 
(2015:20), nos atos de olhar, de ver e de fazer-ver, que o homem não se sirva 
simplesmente dos olhos quando todos os outros sentidos estão em repouso, 
mas sim que se dê a sentir para que possa compreender. Olha-se e vê-se com o 
corpo, da mesma forma que é através do corpo que se “inventa a vida das coisas 
na ausência delas” (Mondzain, 2015:20), que se cria, que se produzem objetos, 
como as obras da arte ou espetáculo. Posto isto, como não ficariam inalterados 
os gestos do olhar e do ver retirados da presença física dos corpos, como que 
prisioneiros na caverna dos nossos lares e das correntes nas nossas cadeiras de 
escritório? Como poderia deixar de ser afetada a nossa relação enquanto espec-
tadores com os nossos espetáculos, a nossa relação enquanto criadores com as 
nossas criações, bem como toda a ordem dos nossos gestos? E ainda mais: o que 
significa ver o mundo dentro das atuais condições? 

Como compreendemos o mundo somente através do olhar? (…) Como vemos o outro 
e como nos relacionamos com o outro através do olhar? (…) Como é que percebemos o 
mundo através do tempo de hoje? como vemos / sentimos o outro? O tempo de hoje é 
um tempo humano? (Matos, Moniz & Reis, 2021:2)

— Estas foram algumas das perguntas incluídas no enunciado da unidade 
didática. Pretendeu-se com este desafio, promover nesta turma do ensino ar-
tístico especializado as aprendizagens necessárias ao pensamento crítico sobre 
as adversidades da contemporaneidade, tanto segundo uma perspetiva gene-
ralizada, como no âmbito concreto da realização plástica do espetáculo. Deste 
modo, teve-se como objetivo a promoção das aprendizagens fundamentais ao 
desenvolvimento de projetos e objetos, partindo das relações e soluções decor-
rentes da problematização do tema “olhar em redor”, através de processos cria-
tivos, que pela especificidade do espetáculo, deambulam entre metodologias 
do design e das artes plásticas.

Como referenciais iniciais e opcionais, foram partilhados uma imagem (Fi-
gura 1), assim como o excerto Plastic bag scene do filme American Beauty (1999), 
um excerto do filme Mon oncle (1958), e ainda um vídeo intitulado Transparent 
screens — China 2017 (2021), da autoria de Hugo F. Matos. 

Com estas referências procurou-se promover o questionamento das ações 
implícitas à visão, salientando-se as diferenças e os resultados decorrentes 
de ambas as ações, atendendo à forma e ao tempo que lhe está implícito. Pre-
tendeu-se assim, questionar o ver enquanto ação contemplativa, solitária e si-
lenciosa, que se fixa perante o observado e, que na sua profunda exigência de 
tempo, eleva a visão à eternidade; frente à problematização do olhar — quantos 
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Figura 1 ∙ Marta Guerreiro, Entre Olhares, 2020. Fonte: 
Imagem cedida pela autora, aluna da especialização entre 
2018 e 2020.
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“olhares” ou modos de olhar podemos distinguir? — ação dinâmica, voluntária, 
atualizável, “subindo e descendo em intensidade segundo um foco de interesse 
até atingir a exaustão”, como diria Sontag (1967:8).

No seu constante diálogo com o redor e, por isso, sempre comprometido 
nesta interdependência, o olhar manifesta-se como um gesto de temporalida-
des circunscritas e variáveis, muito à semelhança do que sucede com o discur-
so. Entende-se que o olhar possa até coincidir com o pensamento, ao estabele-
cer-se de uma forma análoga a um “silencioso diálogo que se mantém consigo 
mesmo” (Platão cit. por Arendt, 1981:6). Tal caso, reforça a existência de uma 
intersubjetividade no processo do olhar (em redor), e a importância didática 
deste tipo de enunciado.

3. Implementação

É provavelmente necessário que o olho aprenda a ver tal como 
a língua aprende a falar. 
Diderot (2017:78)

O tema que foi escolhido tem como propósito ser abrangente e proporcionar 
uma enorme diversidade de abordagens, podendo estas vincular-se à identida-
de, experiências e memórias de cada aluno. Pretendia-se que fosse atingido um 
pensamento e abstração conceptual, uma maturidade projetual, uma consciên-
cia crítica relativamente aos processos de criação, segundo uma visão autoral.

A pandemia mundial implicou igualmente determinação de estratégias e 
metodologias adequadas ao modelo de ensino implementado na escola — de-
terminado pelo plano de contingência. As atividades desenvolveram-se através 
de aulas presenciais, em ensino à distância e períodos assíncronos de trabalho 
autónomo. Privilegiou-se ainda, o encontro de soluções que contemplassem a 
realização fragmentada dos objetos, garantindo a sua concretização nas três 
modalidades de aula, tal como durante o confinamento.

Na conceção das propostas, desenvolvida em projeto, foram exploradas me-
todologias para o encontro das soluções a concretizar posteriormente no âmbi-
to das tecnologias. Arrancou-se com uma análise e reflexão sobre o tema, e uma 
pesquisa inicial de carácter semântico a partir da formulação de perguntas e da 
construção de mapas de conceitos. Em seguida desenvolveram-se processos de 
investigação para o encontro dos assuntos tratados. A problematização indivi-
dual, contemplou uma pesquisa de referenciais no campo das artes plásticas e 
performativas, assim como de fontes provenientes do quotidiano de cada alu-
no, como relatos, testemunhos ou registos fotográficos (Figura 2).
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Figura 2 ∙ Beatriz Coelho, reminiscência, 2021. Fonte: Portefólio 
da aluna. Documento apresentado na unidade didática de Projeto e 
Tecnologias. Lisboa: Escola Artística António Arroio.
Figura 3 ∙ Registo durante a realização do figurino Não se Vê, 
Não se Explica... de Inês Pires 2021. Fonte: Portefólio da aluna. 
Documento apresentado na unidade didática de Projeto e Tecnologias. 
Lisboa: Escola Artística António Arroio.
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Após a definição dos assuntos, iniciou-se um processo de pesquisa formal 
onde se lançaram hipóteses para o encontro de uma solução. Este processo foi 
sustentado com pesquisas complementares, de autores e obras que exploram 
temáticas próximas ou similares. Após a seleção, a hipótese foi amadurecida 
com vista à sua posterior concretização. Durante a definição das propostas, fo-
ram exploradas competências no campo da representação, da pesquisa de ma-
teriais, e criação dos registos necessários à realização dos objetos. Este processo 
implicou a exploração de suportes e meios atuantes, assim como a construção 
de maquetes; e por último, a redação de uma memória descritiva e justificativa.

Os alunos iniciaram os processos de realização, através dos meios e técnicas 
necessárias (Figura 3), adequando-as às condicionantes impostas pelo modelo 
de ensino. Concretizaram os objetos na totalidade e concluíram o processo com 
atividades de preparação para a PAA, onde documentaram o processo criativo 
num portefólio digital, realizaram uma apresentação digital de apoio à apre-
sentação oral e um relatório.

Em seguida partilham-se dois dos trabalhos realizados, cuja abordagem 
ao tema é demonstrativa do entendimento diversificado do mesmo. O objeto 
intitulado Sabor a Terra (Figura 4 e Figura 5) da autoria da aluna Ana Franco, 
explora um olhar abrangente sobre o mundo. Tendo esta ideia como ponto de 
partida, a aluna decidiu criar um objeto interativo, que permitisse oferecer ao 
observador, através dos sentidos, experiências de diferentes formas, cores, tex-
turas, odores, sabores e sons que caracterizam o mundo. Promovendo assim 
uma experiência sensorial, tal como descreve:

Uma vez que é através dos sentidos que interagimos e conhecemos o mundo, todos po-
demos experienciar o que nos rodeia e mesmo aqueles que estejam privados de algum 
sentido, terão uma perceção distinta do que está à sua volta. (...) A experiência senso-
rial relaciona-se com o conhecimento, cultura e memórias de quem a pratica. Haverá 
sempre um caráter subjetivo nesta experiência. (2021:1)

Deste modo, realizou uma superfície, com uma forma alusiva ao mapa-
-mundo, sobre o qual foram assemblados materiais naturais de acordo com a 
sua origem geográfica. A composição teve em consideração a interação cons-
truída pelo observador, pretendendo enaltecer todos os sentidos e relembrar os 
sabores que caracterizam as diferentes regiões, contribuindo para a construção 
de uma visão própria do mundo, através de um possível olhar — o seu.

Outro exemplo é o objeto da autoria de Sara Rottmann, intitulado Epider-
mis, (Figura 6) que explora os tempos distintos que determinam as ações de ver 
e de olhar. Segundo a aluna, o objeto 
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Figura 4 ∙ Ana Franco, Sabor a Terra, 2021. Fonte: Portefólio da 
aluna. Documento apresentado na unidade didática de Projeto e 
Tecnologias. Lisboa: Escola Artística António Arroio.
Figura 5 ∙ Registo durante a realização da peça Sabor a Terra de 
Ana Franco. Fonte: Portefólios da aluna
 Documento apresentado na unidade didática de Projeto e 
Tecnologias. Lisboa: Escola Artística António Arroio.
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[F]az de obstáculo ao olhar do espectador que não permite ver com clareza do que se 
trata. É a pele/superfície que esconde o seu conteúdo. Tem como objetivo fazer com que 
o espectador quebre a barreira imposta pelo seu olhar, que se concentre apenas no que 
está a acontecer à sua frente. Pretendo que este se aperceba dessa sua superficialidade, 
que reflita sobre este comportamento e seja levado a alterá-lo. (...) É um “figurino” a 
ser utilizado numa performance. A parte exterior é muito detalhada, está coberta por 
elementos têxteis com diversas cores, formas, volumes e texturas que produzem vários 
efeitos visuais enquanto o performer se movimenta com a peça. (Rottmann, 2021:2)

E ainda: “A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o 
que temos à frente.” (Saramago, cit. por Rottmann, 2021:1).

Conclusão
A experiência realizada no âmbito da preparação e implementação da unida-
de didática, revelou-se num processo enriquecedor. O carácter individualiza-
do do ensino, a articulação entre as vertentes da disciplina, a pertinência e a 
diversidade das abordagens ao tema, assim como a determinação de estraté-
gias adequadas ao contexto, permitiram promover processos de ensino e de 
aprendizagem, em que as adversidades impostas foram ultrapassadas e, atra-
vés dos quais os alunos adquiriram autonomia e sensibilidade sobre a forma 
como vêem o mundo.

Deste modo, chegou-se à conclusão de que os processos do olhar e do ver se 
estabelecem de forma dialética e didática e, neste caso, contribuíram as várias 
partilhas entre alunos e professores, atestando a importância fundamental da 
intersubjetividade. A sensibilidade conheceu um aprofundamento e extensão 
através dos vários olhares, um processo que proporcionou a reflexão sobre con-
ceitos centrais, não só para alunos do ensino artístico especializado, como de 
qualquer aluno de artes visuais. 

Partilham-se algumas das questões formuladas pelos alunos e documenta-
das nos portefólios, que poderão abrir caminho a novos e a mais aprofundados 
questionamentos:

O que é que transmitimos com o olhar?
O olhar é necessário para compreendermos o mundo?
É possível termos uma percepção diferente sobre uma mesma realidade?
Será que as pessoas à nossa volta mudam a forma como (nos) vemos?
O que nos impede de ver os nossos próprios erros?
De que maneira é que o olhar influencia os nossos preconceitos e valores?
O mundo em redor existe se nós não tivermos lá para o ver?
O olhar valida as nossas vivências e experiências ou não?
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Figura 6 ∙ Sara Rottmann, Epidermis, 2021. Fonte: Portefólio 
da aluna. Documento apresentado na unidade didática de 
Projeto e Tecnologias. Lisboa: Escola Artística António Arroio.
Figura 7 ∙ Inês Pires, Não se vê, Não se Explica..., 2021. 
Fonte: Portefólio da aluna. Documento apresentado na 
unidade didática de Projeto e Tecnologias. Lisboa: Escola 
Artística António Arroio.
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Abstract: Are we able to draw from touch and 
reproduce in two dimensions a mental image built 
from a three-dimensional sensorial impression 
complemented by audio description? Is this a pos-
sible way to approach the teaching of drawing? In 
this project, school and museum come together to 
discover these answers and the results that stu-
dents can achieve in a sensorial and immersive 
drawing experience.
Keywords: drawing / 2d / 3d / touch / work of art. 

Resumo: Conseguiremos desenhar a partir do 
tato e reproduzir bidimensionalmente uma 
imagem mental construída a partir de uma 
impressão tridimensional sensorial comple-
mentada de audiodescrição? Será esta uma 
forma possível de abordar o ensino do dese-
nho? Neste projeto escola e museu unem-se 
para descobrir estas respostas e os resultados 
que podem alcançar os alunos numa expe-
riência de desenho sensorial e imersiva.
Palavras chave: desenho / 2d / 3d / tato / 
obras de arte.
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1.Pensar o desenho
O desenho existe desde sempre enquanto ferramenta de comunicação e de 
criação. Embora a sua função ganhe continuamente novos significados, a sua 
utilidade é um valor constante que atravessa milénios de história do ser hu-
mano. Analisa, interpreta e cria, oferecendo não só a possibilidade de registar 
as realidades materiais — objetos, pessoas, paisagens, e outros, como permite 
também materializar memórias, imaginários e fantasias. Em ambos os casos, 
implica apropriação de técnicas e o recurso à criatividade.

Pressupõe a reflexão e a interpretação da realidade por parte do seu autor. 
Cada desenho representa uma circunstância única, em que autor e realidade se 
transformam a cada instante. Desenhar é, “uma coisa mental”, nas palavras de 
Da Vinci, um processo cognitivo que convoca a memória, a criatividade, valo-
res e competências técnicas, permitindo desenvolver um olhar atento e crítico 
perante o mundo.

Quais são as ferramentas que podemos dar aos alunos para se relacionarem 
com o mundo em que vivem? Em que medida a aprendizagem do desenho con-
tribui para alargar o espectro de absorção da realidade? Será que dependemos 
apenas da visão para apreender a realidade tridimensional que nos envolve? 
Achamos que não.

 Com o objetivo de explorar o desenho a partir de captação sensorial táctil 
e auditiva, numa parceria entre educação formal e não formal, Escola e Museu 
uniram-se para conceberem uma atividade para alunos do 10.º e 11.º ano do 
Curso Científico-humanístico de Artes Visuais do Ensino Secundário. Procu-
rou-se proporcionar uma experiência em que no 2D do desenho se revelasse o 
contacto multissensorial dos alunos com o 3D das obras de arte.

Os alunos puderam conhecer algumas obras de arte no Museu, de olhos 
vendados, com a ponta dos dedos, utilizando de luvas de proteção, ou através 
de maquetes. Simultaneamente, ouviram uma audiodescrição pormenorizada 
da sua morfologia, matéria, textura, cor… Cada grupo contatou com apenas 
uma obra, absorvendo as suas informações, gravando-as através de uma ex-
periência imersiva sensorial. Abordou-se o desenho enquanto transposição de 
uma ideia de um objeto — neste caso a obra de arte — obtida através da memória 
corporal, incorporada através do tato e da audição, e não através da visão, que é 
o sentido mais naturalmente associado ao desenho.

Depois da exploração no museu, em sala de oficina, os alunos foram convi-
dados a desenhar as construções mentais que retiveram das obras, selecionan-
do livremente os materiais riscadores mais adequados à sua representação. No 
final, voltaram ao museu para conhecer as obras de arte e confrontá-las com os 
seus desenhos.
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Afinal, quando visitamos um museu, como nos relacionamos com a obra de 
arte? Aproximamo-nos, lemos a tabela da peça, procuramos saber mais sobre 
o seu contexto e a vida do autor, focamos os pormenores, apreciamos o todo? 
Tudo isto através do olhar. Será que a experiência do Museu não poderá ser in-
formada pelos restantes sentidos? Não será o desenho capaz de exprimir muito 
do que olhos ainda não viram? Achamos que sim.

2. Passo a passo — ao encontro do desenho
Há muito que a importância do ensino do desenho nos currículos escolares 
e nas aprendizagens faz parte dos discursos da educação, quer formal, quer 
não formal.

O desenho faz parte da condição e características humanas e é essencial na 
nossa compreensão do mundo. É uma ferramenta de análise, interpretação e 
criação. Com ele comunicamos numa linguagem que é universal e presente em 
todos nós.

Desenhamos antes de escrevermos, às vezes antes de falarmos. Contamos 
histórias do nosso mundo, da nossa casa, da nossa família, expressamos as nos-
sas experiências e sentimentos, através do desenho, muito antes de conseguir-
mos verbalizar todas estas ideias e construções que vamos fazendo ao crescer, 
ao apropriarmo-nos do mundo.

O desenho assume-se, desde há muito, como ferramenta de conhecimento 
da realidade, de compreensão da realidade e de nós próprios, de expressão da 
interioridade, de comunicação do que se vê e do que está oculto.  Enquanto dis-
ciplina do Ensino Secundário, a aprendizagem do desenho deve contemplar a 
“Apropriação e Reflexão, a Interpretação e Comunicação, a Experimentação e 
Criação”, com vista a que os alunos construam “novos modos de ver e pensar” 
através dos processos artísticos, numa “perspetiva abrangente de educação ar-
tística” (República Portuguesa, 2018).

São estas premissas que levam ao encontro entre a Escola e o Museu para 
oferecer aos alunos uma experiência diferente do que é ver, conhecer e com-
preender um objeto, uma obra de arte. Em linha com o Plano Nacional das 
Artes (Comissão Executiva do Plano Nacional das Artes, 2019), propõem-se a 
“formação da atenção” perante a arte e o mundo, que conduz à reflexão sobre 
a identidade.

 Como capto aquilo que me rodeia? De que sentidos disponho para com-
preender o mundo e os objetos? Dependo apenas da visão para desenhar?

Os alunos do 10.º e 11.º anos do Colégio Valsassina desenvolveram a ativi-
dade “Ver com outros olhos: do tato ao resultado”, preparada pela Fábrica de 
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Projetos do Museu Calouste Gulbenkian em colaboração com os professores 
de Desenho A, que se focou no desenho enquanto transposição de uma ideia 
de um objeto — neste caso a obra de arte, obtido através da memória corporal, 
produzida através do tato e da audiodescrição.

3. Ver com outros olhos: conhecer a realidade 3D
A relação entre o desenho bidimensional e a realidade tridimensional tem sus-
citado o interesse de filósofos, cientistas e artistas deste a antiguidade até aos 
dias de hoje. Muitos têm procurado compreender a relação 2D-3D, perceção-
-realidade, objeto-representação, ...  De que sistemas percetivos dispomos para 
captar o espaço 3D e como é que o desenho pode fixar essa perceção — física ou 
imaginada — no plano 2D?

Qualquer objeto pode ser caracterizado qualitativamente de acordo com 
os seus atributos próprios — dimensão, forma, rigidez, textura, materialidade, 
cor — e atributos espaciais — posição, direção e movimento. As teorias da per-
ceção visam explicar os meios pelos quais temos acesso a todos estes níveis 
de informação.

A perceção é um processo cognitivo complexo que permite ao ser humano 
relacionar-se com o meio envolvente. Não se resume à captação sensorial, mas 
contempla também a interpretação e organização da informação para lhe atri-
buir significado. Assim, entendem-se os sentidos como sistemas de perceção, 
numa abordagem mais complexa que não se limita aos órgãos que captam os 
estímulos sensoriais.

We shall have to conceive the external senses in a new way, as active rather than passi-
ve, as systems rather than channels, and as interrelated rather than mutually exclusi-
ve. If they function to pick up information, not simply arouse sensations, this function 
should be denoted by a different term (...), perceptual systems. (Gibson, 1966:47)

 Existem cinco sistemas percetivos — auditivo, olfativo/gustativo, visual, 
háptico e básico orientador — estando a cada um associado um modo de aten-
ção, um órgão, um estímulo sensorial e também um tipo de informação externa 
obtida. Todos eles são equivalentes na medida em que, ao processarem cogniti-
vamente os estímulos recebidos, transformam-nos em informação sobre o am-
biente tridimensional, que pode ser organizada e estruturada.

Porque dominará então o sistema perceptivo visual sobre todos os outros? 
Será o único que nos permite apropriarmo-nos e compreender os objetos para 
depois os podermos representar em desenho? É certo que o papel do olhar na 
apreensão das características do ambiente 3D é central porque é imediato e re-
pleto de informação.
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No contexto da experiência vivida no museu pelos alunos, importa com-
preender o papel do sistema percetivo háptico — a comummente chamamos 
tato -—enquanto ferramenta importante na leitura do mundo tridimensional 
(Figura1).

On the assumption that visual perceptual is based on optical projection, the sense of 
sight was deemed incapable of conveying a truthful image of what three-dimensional 
things really look like. Such knowledge therefore had to come from the sense of touch. 
One reasoned: Touch is not dependent on projections transmitted by Light across emp-
ty space; touch relies on direct contact with the object; it applies from all sides. Touch 
can be trusted to provide objective information. (Arnheim, 1974)

 
De facto, o sistema percetivo háptico é capaz de transportar diferentes ní-

veis de informação sobre os objetos, as suas características próprias e a rela-
ção com o ambiente. As forças que exercemos num objeto quando o seguramos 
provocam deformações no tecido da pele que permitem ao cérebro interpretar 
informação sobre a forma, o peso, a textura ou a materialidade do mesmo. Ou 
através dos movimentos das articulações dos dedos, mãos, ombros possibilita 
a permanente e simultânea aferição dos ângulos dessas articulações, ou seja, o 
cérebro retém informação sobre o ambiente exterior. Também a temperatura é 
uma característica apenas percetível através do sistema háptico.

Os cinco sistemas percetivos são complementares e a informação recolhida 
e processada por um deles é constantemente verificada pelos restantes. Porque 
o sistema visual domina sobre os restantes, é fundamental proporcionar expe-
riências de reconhecimento e valorização do potencial informativo dos outros 
sistemas, principalmente quando explorados em conjunto. Contribui-se assim 
para desenvolver novos modos de atenção e estabelecer formas mais ricas de 
conhecimento do mundo tridimensional.

Neste processo de captação, interpretação e compreensão da realidade tri-
dimensional, o desenho representa mais um passo no processamento da infor-
mação e uma etapa fundamental na comunicação da perceção individual.

  
4. Ver com outros olhos: uma colaboração entre a Escola e o Museu

Na área «Fábrica de Projetos» que integra a programação educativa do Museu 
Calouste Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna, desenham-se diferentes 
projetos de parceria e cocriação com as escolas, professores e alunos, em torno 
de conceitos e temas relevantes quer para a sala de aula e currículos escolares, 
quer para o museu e o seu papel na sociedade enquanto agente transformador.

Centra-se na ideia do museu como um ponto de encontro e aposta em proje-
tos que nascem de forma colaborativa e participativa entre professores, alunos 
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Figura 1 ∙ Aluna a tatear e a ouvir a audiodescrição da 
maquete da obra. Fonte: Própria
Figura 2 ∙ Aluna a tatear a obra de arte e a ouvir a 
audiodescrição. Fonte: própria
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e o museu. Criam-se projetos à medida das ideias e necessidades das escolas, 
que aprofundam a relação com o nosso património e trabalham diferentes te-
mas e conteúdos das mais diversas áreas, num processo criativo e crítico dentro 
da educação artística. 

No âmbito deste projeto, o museu procurou proporcionar um contato privi-
legiado com algumas obras de arte selecionadas, entre esculturas que podem 
ser tocadas com luvas e maquetes com reproduções de algumas obras, nas 
quais não se pode tocar (Figura 2).

Acionou-se uma parceria fundamental com a área educativa das necessi-
dades educativas especiais, a que pertencem as maquetes das obras e que par-
tilhou o conhecimento de como tatear uma obra acompanhada da técnica de 
audiodescrição. Estes recursos são utilizados nas visitas com públicos de baixa 
ou nenhuma visão.

Surgiu, assim, uma proposta educativa exclusivamente para este contexto 
e, através desta, os alunos puderam explorar as obras de forma sensorial e cor-
poral e elaborar uma construção mental tridimensional destas, que os conduziu 
depois ao desenho das mesmas, acionando mecanismos de transposição do 3D 
para o 2D, numa exploração diferente do desenho. 

5. Ver com outros olhos: uma experiência significativa no Museu
A atividade consistiu em quatro momentos: i) preenchimento de um questioná-
rio sobre as experiências antes anteriores dos alunos em museus e, em particu-
lar, no Centro de Arte Moderna; ii) descoberta multissensorial de uma obra de 
arte; iii) desenho da obra de arte no espaço de oficina do museu; iv) regresso ao 
museu para ver pela primeira vez as obras de arte e comparar a representação 
2D realizada com a obra real.

No questionário inicial desafiou-se os alunos a identificarem as situações 
que poderiam ocorrer numa visita ao museu. Nenhum aluno afirmou ser pos-
sível tocar numa obra do museu e apenas 42% considerou que seria possível 
sentar-se no chão. Estes dados revelam o carácter pouco convencional e, por 
isso também significativo, desta experiência. 

Os alunos entraram no espaço da exposição de olhos vendados, divididos 
em três grupos — três obras — e foram depois conduzidos até às obras. Em 
cada grupo, os alunos puderam contactar individualmente com a obra — ou 
maquete tridimensional — ouvindo simultaneamente uma audiodescrição da 
mesma pela equipa do museu que orientou a atividade. Tiveram uma hora de 
exploração com sensivelmente dez minutos de contato individual com as obras, 
exploraram cada centímetro apropriando-se das formas, volumes e texturas e 
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Figura 3 ∙ Momento de introdução da atividade no Museu. Fonte: própria
Figura 4 ∙ Os alunos contactaram diretamente com as obras de arte (ou com 
maquetes das obras) através dos sistemas percetivos háptico e auditivo. Fonte: própria
Figura 5 ∙ Os alunos contactaram diretamente com as obras de arte (ou com 
maquetes das obras) através dos sistemas percetivos háptico e auditivo. Fonte: própria
Figura 6 ∙ Os alunos contactaram diretamente com as obras de arte (ou com 
maquetes das obras) através dos sistemas percetivos háptico e auditivo. Fonte: própria
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também das cores e materiais que lhes iam sendo descritos, gravando em si 
próprios uma imagem dessa obra, numa experiência imersiva sensorial. Saíram 
depois ainda vendados do museu e sem verem, com os olhos, as obras em si.

De facto, ao retirar aos alunos a possibilidade de recorrerem à visão para 
apreender as obras de arte, estes puderam estimular outros modos de atenção 
e ser surpreendidos pela quantidade de informação transmitida pelo tato e pela 
audiodescrição.

A Figura 3 mostra o momento de introdução da atividade, a primeira intera-
ção em que foi proposto aos alunos que vendassem os olhos e lhes foi comuni-
cado o enunciado do desafio. Com algum nervosismo e agitação, dirigiram-se 
às obras selecionadas: “O Menino Imperativo” de Marcelino Vespeira“ (Figura 
4), Cabeça de Velho” de Francisco Franco (figura 5), “Os Saltimbancos” de José 
de Guimarães (Figura 5). No caso desta última obra, foi possível tocar na obra 
original com a utilização de luvas próprias, enquanto que nas primeiras duas 
recorreu-se a maquetes com a reprodução da forma, proporção e textura das 
peças originais (Figura 1).

Durante o tempo de exploração háptica e auditiva por cada aluno, gerou-
-se um ambiente de concentração e respeito pelo momento de ligação com a 
obra de arte. Os alunos procuraram captar cada detalhe, manusearam cuidado-
samente as peças e colocaram questões sobre o que estavam a ouvir e a sentir. 

Ao sair do museu e retirar as vendas, os alunos não esconderam a satisfação 
em relação ao momento anterior. Sucederam-se comentários espontâneos a 
caminho do atelier de desenho. “Isto foi estranho, mas muito giro!”, “Esta ati-
vidade foi muito cativante e completamente “fora da caixa!”, confessaram duas 
alunas do 10.º Ano.

Foram então convidados a transpor para o desenho as construções mentais 
das obras de arte que tinham acabado de formular. Na sala de trabalho oficinal 
entrou o silêncio, a concentração e a expressão.

Perante as folhas brancas e os materiais riscadores coloridos e diversos, os 
alunos passaram para o papel tudo aquilo que tinham “visto” no museu sem 
nunca usar o olhar. Os dez minutos iniciais de trabalho foram de absoluto silên-
cio e concentração para recuperar toda a informação captada e transpô-la para 
o desenho.

Nos quarenta minutos que estiveram a desenhar, os alunos produziram de-
senhos muito próximos das obras, reforçando a ideia inicial de que através do 
tato e da memória corporal, auxiliada pela audição, é possível apropriarmo-nos 
da realidade de um objeto 3D, neste caso esculturas, e desenhá-la adequada-
mente. Poderá dizer-se que esta forma de apropriação tridimensional é mais 
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Figura 7 ∙ Os alunos desenharam as obras de arte na sala de oficina  do Museu e depois 
regressaram à sala expositiva para verem as obras e compararem os resultados desenhados 
com a obra de arte. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Os alunos desenharam as obras de arte na sala de oficina  do Museu e depois 
regressaram à sala expositiva para verem as obras e compararem os resultados desenhados 
com a obra de arte. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Os alunos desenharam as obras de arte na sala de oficina  do Museu e depois 
regressaram à sala expositiva para verem as obras e compararem os resultados desenhados 
com a obra de arte. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Os alunos desenharam as obras de arte na sala de oficina  do Museu e depois 
regressaram à sala expositiva para verem as obras e compararem os resultados desenhados 
com a obra de arte. Fonte: própria.
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forte do que a visual, aquela que usamos mais habitualmente. Os desenhos rea-
lizados são explícitos nisso.

6. O que concluímos desta experiência
Todos os alunos que participaram na atividade “Ver com outros olhos: do tato 
ao resultado” afirmaram que esta experiência constituiu um momento de 
aprendizagem do desenho. “Aprendi que o desenho é mais do que observar e 
passar para o papel. Também é preciso misturar sensações”, escreveu um dos 
alunos no questionário de avaliação da atividade.

Os alunos não foram indiferentes ao carácter único deste projeto, preparado 
especificamente para aquele grupo e adaptado às suas necessidades e estádio 
de aprendizagem.

Ao regressar ao espaço do museu para finalmente conhecerem visualmente 
as obras de artes, os alunos foram surpreendidos pela correspondência dos seus 
desenhos com o objeto tridimensional. Em tantos pormenores representados 
puderam reconhecer o poder de captação e processamento de informação do 
sistema auditivo e háptico.

Ficam as noções de que afinal podemos sempre aprender a ver com outros 
sentidos, de que no museu nos podemos relacionar com as obras de outras ma-
neiras que não apenas com o olhar, que pode ser uma experiência sensorial mais 
imersiva e de que o desenho consegue exprimir para além do que os olhos veem.

Quando escola e museu se conjugam para pensar a aprendizagem surgem 
novos territórios de exploração e novas formas de abordar a educação, neste 
caso a educação artística.
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Abstract: This paper shows an examination of the 
experience performed with Visual Arts students 
at Universidade do Extremo Sul Catarinense 
(Unesc) between 2013 and 2016, in Engraving 
and Research and Screen Printing and Research 
courses. The study purpose was to identify which 
subject students bring with their memories about 
their experiences at school relating to Arts course 
in basic education, as stories and images, intend-
ing to understand where the role of Arts course 
is, and which has been the role of engraving art 
regarding artistic languages, intending to un-
derstand qualification process for Arts educa-
tion teaching profession. The study methodology 
was developed as a qualitative and artographic 
approach, based on visual productions and stu-
dents’ memories/narratives. Data were collected 
through applicating a questionnaire. To bring 
concepts of printmaking and the role of printmak-
ing in History of Art, main authors who based 
this explanation were: Catafal & Oliva (2003), 
Ivins (1970), Pagatini (2012), Costella (2003; 
2006), and Beltran (1990). Art and Art educa-
tion was based on Huyghe (1986), Coli (1985), 
and Dewey (2010); the main authors who cover 

Resumo: Este estudo traz uma análise da ex-
periência realizada com os acadêmicos/as 
do curso de Artes Visuais da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (Unesc) nos anos 
de 2013 a 2016, nas disciplinas de Gravura e 
Pesquisa e Serigrafia e Pesquisa. O objetivo 
deste estudo é identificar o que os discentes 
trazem em suas memórias sobre suas expe-
riências escolares relacionadas à disciplina de 
Artes na educação básica, na forma de relatos 
e imagens, com o intuito de perceber qual é o 
lugar da disciplina de Artes e qual tem sido o 
lugar da gravura no tocante às linguagens ar-
tísticas, a fim de compreender o processo de 
formação para a prática docente no ensino de 
Artes. Na metodologia, o estudo em questão 
foi desenvolvido dentro de uma abordagem 
qualitativa e artográfica, a partir das produ-
ções visuais e das memórias/narrativas dos/
as acadêmicos/as. A coleta de dados ocorreu 
mediante a aplicação de um questionário. 
Para trazer os conceitos de gravura e o lugar 
da gravura na história da arte, os principais 
autores são: Catafal e Oliva (2003), Ivins 
(1970), Pagatini (2012), Costella (2003; 2006) 
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1. Introdução

Vivenciar a ação pesquisante, o olhar indagador, a vigília criativa e atenta ao mundo 
ao nosso redor, o estudo, a leitura, a constante formação cultural nos alimente como 
profissionais da educação. Profissionais que aprendem seu ofício na convivência diá-
ria com a pesquisa de sua própria prática. Pessoas que, convivendo com a arte contem-
porânea, potencializam suas ações em trajetos propositores (Martins, 2006).

O presente artigo propõe compreender a experiência vivenciada por meus 
alunos e alunas durante suas trajetórias escolares. Problematizo-as por meio 
de suas memórias e imagens sobre a escola e a disciplina de Artes. Sou artista 
visual e professora de Artes na Universidade do Extremo Sul Catarinense, em 
Criciúma (Santa Catarina, Brasil), e proponho, em minhas aulas, experiências 
artísticas que transformem/toquem os acadêmicos/as. Essas experiências es-
téticas acontecem pelo experimentar/conhecer os materiais e as possibilidades 

e Beltran (1990). A arte e o ensino da arte a 
partir dos autores Huyghe (1986), Coli (1985), 
Dewey (2010); sobre memória os principais 
autores foram: Bosi (2001) e Otto (2012). Para 
discutir a experiência, os autores aborda-
dos foram: Larrosa (2002) e Dewey (2010), 
Nascimento (2011), Barbosa (2011), Martins; 
Picosque e Guerra (1998), Fernandez (2013), 
Fusari e Ferraz (1993), Rosito (2010). Sobre 
a experiência artística nas disciplinas de 
Gravura e Pesquisa e Serigrafia e Pesquisa, 
dialogo com os autores como Toldo (2010), 
Martins (2006) e Souza (2017). Para a for-
mação docente, os autores destacados foram 
Nóvoa (1995) e Contreras (2010). Com base 
na análise dos dados, observou-se que a gra-
vura é pouco citada como linguagem artística 
desenvolvida na escola, sendo mais enfatiza-
dos o desenho e a pintura. Conclui-se que as 
linguagens artísticas, incluindo a poética da 
gravura, necessitam ser mais desenvolvidas 
nas salas de aula e que, cada vez mais, o ensi-
no de arte precisa ser valorizado com espaços 
adequados, como fonte de sensibilidade, em-
patia e formação na educação básica.
Palavras chave: memória / experiência / gra-
vura / ensino de arte / formação docente.

memory concept were: Bosi (2001), and Otto 
(2012). For Engraving and Research and Screen 
Printing and Research courses artistic experience, 
it was engaged a dialogue with authors as Toldo 
(2010), Martins (2006), and Souza (2017). For 
teacher qualification, we highlighted authors as 
Nóvoa (1995), and Contreras (2010). Accord-
ing to data analysis, we noticed that engraving 
is rarely mentioned as an artistic language devel-
oped at school, as it is emphasized drawing and 
painting. Thus, one may conclude that artistic 
languages, including printmaking poetics, need 
to be further developed in classrooms, and Art 
education needs to be appreciated with adequate 
spaces, as a source of sensitivity, empathy, and 
basic education qualification.
Keywords: memory / experience / engraving / 
Art education / teacher qualification.
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do ateliê de Gravura e Serigrafia do Curso, nas disciplinas de “Gravura e Pesqui-
sa” e “Serigrafia e Pesquisa” na Licenciatura.

A experiência nessas duas disciplinas tem me levado a refletir sobre a ausência 
de práticas de gravura e suas diferentes técnicas na educação básica. Com o intui-
to de dirimir algumas dúvidas a esse respeito, em 2013, iniciei uma nova proposta 
na disciplina de “Serigrafia e Pesquisa” (Licenciatura), a fim de me aproximar das 
experiências escolares dos acadêmicos/as em relação ao conteúdo ensinado na 
disciplina de Artes na educação básica. Denominei este projeto de “Memórias 
da Escola”. No desenvolvimento do projeto, utilizei-me de um questionário que 
indagava sobre as memórias que eles/as traziam da vida escolar e da disciplina de 
Artes, principalmente sobre as linguagens artísticas vivenciadas. Solicitei tam-
bém a produção de uma imagem da escola e, nesse sentido, tenho reunido várias 
imagens e relatos. Essa experiência se estende até os dias de hoje. Tal atividade 
foi e continua a ser realizada com o intuito de oportunizar aos estudantes que re-
flitam sobre os seus processos formativos e possam, consequentemente, refletir 
sobre suas futuras atuações como professores/as de Artes.

Como suportes referenciais, foram destacados os autores: Pagatini (2012); 
Costella (2003); Otto (2012); Rosito (2010); Martins (2006) e Souza & Meire-
les (2017).

O trabalho de pesquisa que realizei nas disciplinas de “Gravura e Pesquisa” 
e “Serigrafia e Pesquisa”, com a produção de imagens e relatos, envolveu mais 
de 90 acadêmicos/as durante os anos de 2013 a 2016, sendo 82 vinculados/as à 
licenciatura e 18 ao bacharelado, com 51 impressões de serigrafia, 13 cologravu-
ras e 18 impressões com carimbos. Diante dessa experiência, senti a necessida-
de de debruçar-me sobre essas produções e analisá-las com o seguinte objetivo: 
reconhecer as experiências escolares vivenciadas por acadêmicos/as do Curso 
de Artes Visuais, a fim de compreender o processo de formação para a prática 
docente no ensino da Arte. Mais especificamente, a intenção foi identificar o 
que os discentes trazem em suas memórias sobre suas experiências escolares 
relacionadas à disciplina de Artes na educação básica, na forma de relatos e 
imagens, com o intuito de perceber qual é o lugar da disciplina de Artes e qual 
tem sido o lugar da gravura no tocante às linguagens artísticas.

Para este estudo, priorizei as produções dos/as acadêmicos/as que cursa-
ram as disciplinas de “Gravura e Pesquisa” e “Serigrafia e Pesquisa” da habi-
litação em Licenciatura (do 1º semestre de 2013 ao 1º semestre de 2016), por 
entender que, enquanto “professores/propositores”, temos de nos debruçar de 
forma mais profunda no processo de formação dos estudantes que irão atuar no 
ensino de Artes na educação básica.
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As produções dos alunos e alunas sobre suas experiências com a disciplina 
de Artes na educação básica, que são tomadas como lembranças, foram tra-
tadas como algo que está em movimento e sendo constantemente ressignifi-
cada, dependendo do lugar que o sujeito ocupa no presente ao lançar o olhar 
para o passado.

Dessa forma, a escola é abordada como um lugar de memória, tanto quan-
to à sua origem, sua história, seu desenvolvimento bem como às memórias de 
todos e todas que ali puderam transformar suas vidas e, principalmente, da 
disciplina de Artes. O termo lugares de memória foi cunhado por Nora (1993) e 
ele o cria com o objetivo de refletir “sobre o processo de aceleração do mundo 
moderno, das rápidas transformações. E para resolver o problema das vivên-
cias que se afastam dos costumes, a ausência de práticas de rememoração, as 
tradições que caem no esquecimento [...]” (Otto, 2012:29).

Ainda, do ponto de vista metodológico, o estudo em questão foi desenvolvi-
do dentro de uma abordagem qualitativa e artográfica, a partir das produções 
visuais e das memórias/narrativas dos/as acadêmicos/as na realização do pro-
jeto “Memórias da Escola”. Este estudo ocorreu “a partir da abordagem a/r/
tográfica que inclui métodos de pesquisa qualitativa que fornecem respostas 
a questões que têm a ver com atitudes, sentimentos, sensações, percepções e 
construções sociais de sentido” (Dias & Irwin, 2013:16). Nessa esteira, “a a/r/
tografia é uma forma de representação que privilegia tanto o texto (escrito) 
quanto a imagem (visual) quando eles se encontram em momentos de mesti-
çagem ou hibridização. A/R/T é uma metáfora para Artist (artista), Researcher 
(pesquisador), Teacher (professor) e Graph (grafia: escrita/representação)” 
(Dias & Irwin, 2013:24).

A esse respeito, Hernández (2013:44) ainda enfatiza:

Um tipo de pesquisa de orientação qualitativa que utiliza procedimentos artísticos 
(literários, visuais e performativos) para dar conta de práticas de experiência em 
que tantos os diferentes sujeitos (investigador, leitor, colaborador) como as interpre-
tações sobre suas experiências desvelam aspectos que não se fazem visíveis em outros 
tipos de pesquisa.

Este estudo enfatiza também a pesquisa (auto)biográfica que surge, então, 
com os estudos (auto)biográficos, outro tipo de saber, outros modos de pesqui-
sar, agora mais subjetivo, pessoal e humano, implicado com as histórias indivi-
duais, coletivas e sociais dos sujeitos e das instituições com os quais estão vin-
culados, especialmente a escola (Souza & Meireles, 2017:128).
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As memórias evocadas e registradas pelos/as acadêmicos/as, tanto pessoais 
como escolares, trazem possibilidades de conhecermos suas histórias de vida e 
suas trajetórias escolares. Transformar essas memórias em imagens é o desafio 
que torna a memória perene, em forma de objetos artísticos, elementos impor-
tantes para aqueles e aquelas que se propõem a ser professor/a/propositor/a.

2. O lugar da gravura na História da Arte
A história da gravura nos mostra as modificações que acompanharam a história 
do livro, da imprensa e a história da pintura, evidenciando o caminho percorri-
do pela gravura até a sua valorização como arte.

Durante minha trajetória docente, nas disciplinas de “Gravura e Pesquisa” 
e “Serigrafia e Pesquisa”, percebi que a gravura, como linguagem artística, vem 
sendo pouco explorada no ensino de Artes, sendo que as linguagens mais cita-
das nesse campo são o desenho e a pintura.

Para entender a pouca valorização da gravura enquanto linguagem artística, 
na História da Arte e sua consequente desvalorização no ensino da Arte, perce-
be-se que existe uma relação muito forte com a própria história da gravura. A 
gravura sempre foi ligada à reprodução de imagens e não à obra única, como a 
pintura e o desenho, conforme comenta Ivins (1970 apud Pagatini, 2012:125):

A gravura nasce como uma técnica de reprodução, ficando a serviço da ilustração, 
da divulgação e da informação, e não aos desígnios da arte. Sua principal utilização 
se mostrava como arte menor, na reprodução de ilustrações, desenhos e pinturas que 
eram elaboradas pelo artista, o qual desenhava sobre o bloco de madeira, após, habi-
lidosos artesãos abriam sulcos na superfície.

A gravura tem seu destino como arte reprodutiva e foi considerada uma arte 
“menor”, destacando os desenhistas e pintores e deixando no esquecimento os 
artesãos xilógrafos.

A gravura inicia sua trajetória como arte reprodutiva, assumindo o papel 
de cópia de “outro” na historiografia da arte, segundo Pagatini (2012:129-130), 
“mantendo-se a serviço da pintura, como reprodução de pinturas nos ateliês 
dos grandes mestres, sendo ligada à reprodução de imagens e não à obra única.”

Historicamente, a condição de artesão limitava-se somente ao xilógrafo, 
pois ele reproduzia as linhas do desenho fornecido pelo artista. Para Costella 
(2003:30), “Albrecht Dürer (1471-1528) é que vem contribuir para revelar a po-
tência da xilogravura. Ele utilizava a gravura para divulgar-se como pintor, mas 
trouxe para a xilogravura uma resolução plástica tão criativa que acabou crian-
do uma nova linguagem.” Ele acrescenta que “Dürer e a maioria dos pintores de 



28
2

Figura 1 ∙ S. Miguel em luta contra o dragão 
(1498 — Alemanha) (do “Apocalipse”) — 
Albrecht Dürer. Fonte: Costella (2003:31).
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sua época não entalhavam o bloco de madeira. Desenhavam diretamente sobre 
a madeira ou em um papel para cópia, deixando para os artesãos xilógrafos a ta-
refa do entalhe” (Costella, 2003:30). A Figura 1 traz uma noção desse trabalho.

Somente a partir do século XX, a gravura liberta-se de sua condição de re-
produção de imagens e possibilita aos artistas seu uso como criação de estam-
pas artísticas.

Enquanto linguagem, deveria ocupar seu espaço no ensino, no entanto, 
como já anunciado anteriormente, durante minha trajetória docente, percebi 
que a gravura como linguagem artística vem sendo pouco explorada na disci-
plina de Artes, pois o que vemos mais como linguagem artística na escola são a 
pintura e o desenho, ficando a gravura em segundo plano.

3. Memórias da Escola: a experiência em imagens e em narrativas
Durante a criação das várias gravuras (serigrafias, cologravuras, carimbos) e 
narrativas que emergiram a partir das memórias dos/as acadêmicos/as quanto 
ao tempo de escola e ao ensino de Artes, utilizei a a/r/tografia, que é “uma for-
ma de investigação que abrange as práticas do artista (músico, poeta, dançarino 
etc.), do educador (professor/aluno) e do pesquisador (investigador)” (Dias & 
Irwin, 2013:28).

Nas disciplinas “Gravura e Pesquisa” e “Serigrafia e Pesquisa”, como já foi 
mencionado, solicito que os estudantes tragam imagens para ilustrar as me-
mórias de seu tempo de escola e essas devem ser transformadas em gravuras, 
podendo ser em xilogravura (gravura em madeira), cologravura (uma forma de 
fazer uma gravura por meio da colagem de vários materiais sobre um suporte e, 
após a secagem, realizar a impressão), carimbos e serigrafias. Também é apli-
cado um questionário.

Em 2013, na disciplina de “Serigrafia e Pesquisa”, ofertada na 4ª fase do Cur-
so de Artes Visuais, foram aplicados 23 questionários e, posteriormente, foram 
impressas as serigrafias. A partir de fotografias das fachadas das escolas, foram 
gravadas telas serigráficas e a imagem foi impressa em papel, sendo, posterior-
mente, coloridas por meio de várias técnicas, como: aquarela, caneta hidrocor, 
lápis de cor, vela derretida, colagem com papel e colagem com barbantes colo-
ridos. Foram realizadas 24 serigrafias.

No ano de 2014, na disciplina de “Gravura e Pesquisa”, na 3ª fase do Curso 
de Artes Visuais, foram aplicados mais 14 questionários e criadas cologravu-
ras (a matriz é criada a partir da colagem de diversos materiais, colagem com 
barbantes, texturas variadas em um suporte), totalizando 13 cologravuras feitas 
pelos/as alunos/as.
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No ano de 2015, na disciplina “Serigrafia e Pesquisa”, foram recolhidos 13 
questionários e realizadas as serigrafias a partir da imagem da fachada da es-
cola; em seguida, foram gravadas as telas serigráficas e foram impressas em 
papel. O resultado das impressões foi colorido com aquarela. Ao todo, foram 
realizadas 27 serigrafias com acadêmicos/as da 4ª fase de Licenciatura.

No ano de 2016, no primeiro semestre, na disciplina “Gravura e Pesquisa”, 
novamente foi desenvolvido o projeto “Memórias da Escola”, quando os/as 
acadêmicos/as de Licenciatura criaram em borrachas escolares um carimbo 
(gravura entalhada na borracha sobre algo que remetesse ao tempo de escola). 
Ao todo, foram respondidos 15 questionários e produzidos 18 carimbos.

4. Memórias da Escola em imagens
Ao todo, foram produzidas, no decorrer do segundo semestre de 2013 até o pri-
meiro semestre de 2016, 82 gravuras nas disciplinas de “Gravura e Pesquisa” e 
“Serigrafia e Pesquisa” (Licenciatura). O Quadro 1 sintetiza essa experiência, 
objeto deste estudo.

Quadro 1 ∙ Síntese da experiência desenvolvida no projeto 
“Memórias da Escola” (2013-2016). Fonte: autor

Ano/disciplina

Serigrafia e Pesquisa
(2ª fase)

Gravura e Pesquisa
(3ª fase)

Nº/Técnica Nº 
Questionários Nº/Técnica Nº 

Questionários

2013 (2º 
semestre) 23 Serigrafias 23 - -

2014 (1º 
semestre) - - 13 Cologravuras 14

2015 (2º 
semestre) 28 Serigrafias 13 - -

2016 (1º 
semestre) - - 18 Carimbos 15

As serigrafias foram realizadas no ano de 2013. Das 23 serigrafias produzi-
das pelos/as acadêmicos/as que representam os edifícios escolares, selecionei 
duas por considerá-las variadas, enquanto técnica utilizada, localização e rede 
de ensino. As Figuras 2 e 3, que seguem, expressam essa diversidade.
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Figura 2 ∙ Representação em serigrafia e colagem com 
barbantes coloridos do Edifício da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Hercílio Amante (Criciúma/SC). Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Representação em serigrafia e aquarela do Edifício 
da Escola de Educação Básica Nossa Senhora de Fátima (Rio 
Fortuna/SC). Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Representação em serigrafia e aquarela da Escola 
Estadual de Ensino Médio Dom Pedro de Alcântara (Dom Pedro de 
Alcântara/RS). Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Boi de Mamão: representação em cologravura e pintura 
a partir das memórias da escola (Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental José Contim Portella — Criciúma/SC). 
Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ A Bandeira: representação em cologravura e pintura a 
partir das memórias da escola. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Carimbos realizados em borracha escolar — óculos, 
livros e peça de jogo de xadrez. Fonte: própria.
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Também, no ano de 2015, foram realizados questionários e serigrafias a par-
tir da imagem da fachada da escola; após, foram gravadas as telas serigráficas e 
impressas em papel; por fim, o resultado das impressões foi colorido com aqua-
rela. Ao todo, foram realizadas 28 serigrafias, no formato de papel A4 (14,5 x 21 
cm) (Figura 4).

As cologravuras (a matriz é criada a partir da colagem de diversos mate-
riais: colagem com barbantes, texturas variadas como arroz, tecidos em um 
suporte como MDF ou papelão) foram realizadas no ano de 2014, sendo colhi-
dos 14 depoimentos na disciplina de “Gravura e Pesquisa” e criadas, no total, 
13 cologravuras.

As cologravuras visualizadas neste estudo foram escolhidas pelos objetos 
encontrados e valorizados na escola, sendo imagens de comemorações como o 
Dia do Folclore com o Boi de Mamão, o Dia da Independência do Brasil e suas 
datas comemorativas, por meio das imagens das bandeiras, festividades muitas 
vezes abarcadas pela disciplina de Artes na escola (Figura 5 e Figura 6).

Em relação às gravuras em carimbo produzidas pelos/as acadêmicos/as a 
respeito de suas memórias da escola e sobre os objetos escolares, selecionei, 
também, outras duas imagens, que privilegiaram alguns objetos, como livros, 
óculos, jogos e a linguagem do teatro, todos feitos em carimbo de borracha, re-
alizadas no primeiro semestre de 2016, na disciplina de “Gravura e Pesquisa”, 
com a turma da 3ª fase de Licenciatura em que os/as acadêmicos/as produzi-
ram uma gravura a partir de uma memória do seu tempo de escola. Ao todo, fo-
ram 18 produções e algumas delas seguem representadas na Figura 7 e Figura 8.

Trabalhar com imagens é articular idas e vindas no tempo, inventando mundos e nar-
rando histórias. É escolher e organizar fluxos imagéticos que se espalham no tempo, 
realidades múltiplas que se constroem, ficções que se tornam realidades. Ao pensar 
com imagens, buscamos possibilidades de promover outros espaços e ideias, extraindo 
dos fluxos do tempo oportunidades de ensinar, aprender, socializar, politizar, educar 
e criticar nos contrapondo a homogeneidades históricas, artísticas e educacionais. 
Graças às temporalidades, construímos, recuperamos, revisamos, disputamos, atua-
lizamos e renovamos sentidos e significados. As temporalidades da imagem nos per-
mitem frequentar espaços inventados, mundos imaginados, rememorar experiências, 
associar, encadear, organizar e criar narrativas. As imagens proporcionam uma expe-
riência de tempo que não sugere apenas a duração, mas possibilita a imersão em uma 
temporalização de mundos (Martins & Picosque, 2012:85).

Na criação dos carimbos de borracha, prevaleceu a síntese na criação das 
imagens devido às especificidades da técnica e às limitações do material, re-
sultando em imagens mais simples e sem traços fotográficos. Nas memórias 
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Figura 8 ∙ Livros — representação em 
carimbo a partir das memórias da escola 
(Escola de Educação Básica Professora 
Salete Scotti dos Santos — Içara/SC). Fonte: 
própria.
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trazidas pelos/as acadêmicos/as, prevaleceram as brincadeiras, os detalhes ar-
quitetônicos da escola, os lugares mais lembrados como lugares e objetos afeti-
vos, como a biblioteca e os livros.

As imagens representam diferentes aspectos da vida escolar, desde os edifí-
cios até os objetos que fazem parte das memórias guardadas pelos/as acadêmi-
cos/as sobre seu tempo de escola.

5. Memórias da Escola em narrativas
As memórias dos estudantes sobre o ensino de Artes apresentam-se também 
em forma de narrativas. Para Rosito (2010:31),

Narrar histórias sobre nós mesmos é uma possibilidade de produzir imagens sobre a 
nossa trajetória. Desvela-se, neste processo criativo, a autoria oculta presente-esque-
cida, no adulto, que precisa de atenção. Assim, é essencial que o pesquisador e o pro-
fessor reconheçam e cuidem desta autoria que neles habita.

São muitas as lembranças que os acadêmicos/as trazem sobre suas trajetó-
rias escolares. Cada um/a vivenciou essa experiência de forma singular e única, 
pois são sujeitos com distintas histórias de vida e diferentes formas de conceber 
a vida e o mundo.

Alguns depoimentos foram selecionados para exemplificar essas singula-
ridades:

Sempre fui uma estudante de nota regular, mas lembro-me que na oitava série, após 
oficialmente eu me adentrar na literatura, eu percebi que havia muitas possibilidades, 
foi a partir daí que eu não seguia mais o ritmo dos meus outros colegas, eu “vivia fora 
do ar”, não de um modo negativo, isso me ajudou bastante, pois era assim que eu per-
mitia que o conteúdo apreendido em classe fosse além das quatro paredes e a nota de 
avaliação. Adorava as aulas de história e geografia. A biblioteca tornou-se meu lugar 
favorito da escola, foi nesse tempo também que comecei a usar óculos, porque segundo 
todo mundo, eu lia demais. Essa mudança estética/visual fez com que eu fosse taxada 
de cdf/nerd, não me fazia sentir mal, eu só questionava que eu não era tão esperta 
assim. No último ano de escola, que foi mais decisivo para mim e para a maioria dos 
meus colegas, eu tinha a certeza do que faria, contudo as aulas e professores foram 
fundamentais para minha escolha de curso (Estudante 1, 2016 — Disciplina de Gra-
vura e Pesquisa — Licenciatura).

A autora acrescenta ainda que, a partir das experiências de vida de cada pes-
soa, o ato de rememorar não se torna único, mesmo que seja de uma mesma 
época, de um mesmo passado vivido por todos (Otto, 2012).
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A trajetória de vida de uma pessoa não pode ser compreendida como um conjunto 
coerente de acontecimentos, ordenados de forma linear. As memórias sobre a vida são 
reelaboradas a cada momento e, assim, podem apresentar lacunas, desvios e desloca-
mentos em relação aos seus contextos. Desenvolver processos de escolarização a partir 
da memória é criar possibilidades para entender que nos rastros da memória está a 
história. Tratando de priorizar uma história-memória e compreendê-la como relati-
va e provisória (Otto, 2012:104).

Nos depoimentos expostos acima, encontramos diversas formas de lembrar 
o tempo de escola, como: a existência de lugares de acolhimento como a biblio-
teca, professores que se diferenciavam dos demais, os intervalos do recreio, a 
disciplina de Artes que aparece como desprovida de conteúdo e na forma de 
transmitir conhecimento.

Também encontramos relatos de bullying, o que hoje já é mais discutido e de-
nunciado que antigamente, relações de amizade que perduram até hoje, a vonta-
de de ser professora no futuro e a descoberta da literatura incentivada pela escola.

6. O lugar da disciplina de Artes na escola
No Quadro 2, trago um panorama geral sobre o número de depoimentos que 
fazem pensar sobre as experiências vivenciadas na disciplina de Artes no currí-
culo escolar, no conjunto das lembranças sobre os tempos de escola.

Ao todo, foram colhidos 65 depoimentos entres os anos de 2013 e 2016 nas 
disciplinas de “Serigrafia e Pesquisa” e “Gravura e Pesquisa” (Licenciatura). Es-
sas lembranças foram trazidas a partir de uma questão do questionário, na qual 
os/as acadêmicos/as foram indagados/as sobre as memórias que guardam da 
escola e da disciplina de Artes.

Quadro 2 ∙ Síntese da experiência desenvolvida no projeto “Memórias da Escola” sobre as memórias da 
escola (2013-2016). Fonte: autor

Ano/disciplina

Serigrafia e Pesquisa
(2ª fase)

Gravura e Pesquisa
(3ª fase)

Nº depoimentos 
gerais

Nº depoimentos 
selecionados 

sobre a 
disciplina de 
Artes Visuais

Nº depoimentos 
gerais

Nº depoimentos 
selecionados 

sobre a 
disciplina de 
Artes Visuais

2013 (2º 
semestre) 23 6

2014 (1º 
semestre) 14 4

2015 (2º 
semestre) 13 1

2016 (1º 
semestre) 15 4
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Seguem alguns depoimentos:

A maior parte das atividades feitas nas aulas de arte era de cunho visual — desenhos, 
colagens, pinturas. Porém, algumas vezes, lembro-me de participar de peças teatrais e 
grupos de dança, sendo que esse tipo de atividade não era dado somente nas aulas de 
arte (Estudante 9, 2013 — Disciplina Serigrafia e Pesquisa — Licenciatura).

Logo nas séries iniciais, do 1º ano até o 4º ano, tive aulas de artes com professores 
não formados na área, então não tive muitas atividades diferentes de pintar desenhos 
sobre datas comemorativas e criar desenhos cegos. Do 5º ano até o 3º ano do Ensino 
Médio, tive aulas com uma professora formada na Unesc, dentro da área de artes, 
então a partir desse momento, passei a conhecer artistas, desenvolver meu lado criati-
vo, com desenhos, teatro, música, dança, fotografia, até chegamos a fazer gravura em 
madeira, mas a serigrafia só tive conhecimento mesmo na graduação (Estudante 10, 
2013 — Disciplina de Serigrafia e Pesquisa — Licenciatura).

Quando estava no ensino fundamental I, nós tínhamos a matéria de Educação Ar-
tística, não tenho lembranças de produções artísticas onde envolvesse a criação do 
aluno, apenas de desenhos mais direcionados e alguns estereotipados. Já nos últimos 
anos de colégio nós não tínhamos a matéria de arte, mas a Arte se fazia presente em 
outras matérias, como por exemplo, em literatura, onde eram estudados os movimen-
tos e as escolas literárias. Em algumas matérias com história e espanhol também me 
lembro de ter estudado alguns artistas que se relacionavam com o conteúdo principal. 
O colégio também realizava saraus, onde os alunos apresentavam atividades relacio-
nadas com literatura, teatro e música (Estudante 15, 2013 — Disciplina de Serigrafia 
e Pesquisa — Licenciatura).

A partir dos depoimentos/relatos, podemos averiguar que o ensino de Artes 
na escola básica torna-se mais atraente quando são trabalhados não somente a 
linguagem visual, mas também a música, a dança e o teatro; constatamos nos 
relatos que a linguagem da gravura aparece timidamente em relação às lingua-
gens do desenho e da pintura.

7. Lembranças escolares: onde está a gravura na disciplina de Artes?
No Quadro 3, são apresentadas as linguagens que foram trabalhadas na disci-
plina de Artes, a partir das lembranças trazidas pelos/as acadêmicos/as.
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Quadro 3 ∙  Síntese das linguagens citadas pelos/as acadêmicos/as em relação à disciplina de Artes 
nos tempos de escola. Fonte: autor

Conteúdo
Técnicas

Incidência

2013
(2º semestre)

2014
(1º semestre)

2015
(2º semestre)

2016
(1º semestre) TOTAL

Desenho/
Pintura 12 13 12 7 44

Teatro 5 3 2 3 13
Música 1 1 1 1 4

Serigrafia - - 1 1 2
Gravura/

Xilogravura 2 1 (Carimbo) 1 - 4

Total/Ano 20 18 17 12 67

Segundo Martins, Picosque & Guerra (1998:21), “a arte desempenha um pa-
pel extremamente vital na educação das crianças. Quando a criança desenha, 
faz uma escultura ou dramatiza uma situação, transmite com isso uma parte de 
si mesma: nos mostra como sente, como pensa e como vê”.

Nos depoimentos colhidos junto aos alunos da disciplina de “Serigrafia e 
Pesquisa” (Licenciatura), ministrada em 2013, é perceptível que a disciplina de 
Artes, na maioria das vezes, se apresenta na experiência dos estudantes com 
fortes traços de uma concepção tradicional do ensino, havendo predominância 
das linguagens como o desenho e a pintura. Isso fica evidente nos depoimentos 
que seguem:

Com relação ao ensino da arte não tenho muitas memórias, várias vezes trocáva-
mos de professora e nenhuma delas apresentava muito conteúdo. Poucas delas eram 
realmente formadas em arte, havia apenas uma, que, na grande maioria das vezes, 
encaminhava-nos desenhos, livre, cego, com alguns temas, mas sempre em folha A4 
(Estudante 13, 2013 — Disciplina de Serigrafia e Pesquisa — Licenciatura).

Na realidade lembro-me pouco sobre as aulas de artes, faz algum tempo que estudei 
lá e nesta época as aulas de artes ainda eram chamadas “Educação Artística”. A re-
cordação que mais lembro em relação às aulas de artes é que esperávamos eu e meus 
colegas ansiosos pelos dias comemorativos para a confecção das lembrancinhas. Onde 
usávamos muitos materiais decorativos nestes trabalhos, exemplo (lantejolas, missan-
gas, linhas, canutilhos e glitters coloridos, algodão etc.). Também desenhávamos mui-
to e fazíamos dobraduras, não me recordo se eram mencionados nomes de artistas ou 
movimentos artísticos, acredito que não, pois não existe nenhum registro meu e nem 
de alguns colegas que me ajudaram no resgate desta memória (Estudante 21, 2013 — 
Disciplina de Serigrafia e Pesquisa — Licenciatura).
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Nota-se, nesses depoimentos, que a linguagem da gravura não era valoriza-
da no ensino de Artes. Há um depoimento que comenta que conheceu a gravura 
em madeira (xilogravura) na escola, mas a serigrafia (gravura por permeação) 
somente foi conhecida pelo estudante quando esse cursou a graduação em Ar-
tes Visuais.

O ensino mais inovador foi vivenciado por alguns/algumas acadêmicos/as 
na educação básica, conforme os depoimentos dos/as que cursaram a discipli-
na de “Gravura e Pesquisa” (Licenciatura) entre os anos de 2014 e 2016.

De acordo com os depoimentos dos/as acadêmicos/as, constatamos a quase 
inexistência da linguagem da gravura no ensino de Artes na escola básica. Foi 
verificado que as linguagens mais citadas são o desenho e a pintura.

A linguagem da gravura, em todas as suas variações, como xilogravura, 
isogravura, gravura em metal, carimbos, frotage, monotipia (linguagem de-
senvolvida também na pintura) e cologravura, como um conhecimento que 
revolucionou a Arte, poderia ser inserida na escola, pois essa linguagem, por 
sua característica múltipla, permite que várias reproduções sejam realizadas a 
partir da mesma matriz, que permite que um maior número de pessoas tenha 
acesso a obras de arte, pois isso não acontece com o desenho e a pintura, que 
são obras únicas.

Conclusão
A questão que acompanhou este estudo foi a ausência, nos relatos dos estudan-
tes, da prática da linguagem da gravura no ensino básico.

Resolvi, então, a partir de 2013 até 2016, nas disciplinas de “Gravura e Pes-
quisa” e “Serigrafia e Pesquisa”, aplicar um questionário, a fim de obter respos-
tas às seguintes questões: o que os discentes trazem em suas memórias sobre 
suas experiências escolares relacionadas ao ensino de Arte na educação básica? 
Qual o lugar da gravura em relação às outras linguagens artísticas na escola?

Além das respostas textuais, também foram produzidas gravuras sobre as 
lembranças escolares. A partir das imagens trazidas pelos discentes, foram rea-
lizadas várias produções artísticas na linguagem da gravura em diferentes téc-
nicas, como serigrafias, cologravuras e carimbos. No processo, os/as estudantes 
modificam essas imagens por meio da pintura, da colagem, de técnicas mistas, 
trazendo para as fachadas das escolas uma visão mais colorida, lúdica e criativa 
de sua arquitetura tão tradicional.

Com o material coletado em mãos, foi realizada uma revisão bibliográfica 
dos conceitos de memória, experiência, ensino de Artes e formação docente, a 
fim de contextualizar o estudo do ponto de vista teórico.
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Como método de investigação surgido nas Ciências Sociais, utilizaram-se 
as histórias de vida ou abordagem (auto)biográfica dos/as acadêmicos/as a par-
tir das memórias trazidas pelos/as discentes de seu tempo de escola. Utilizou-
-se também a a/r/tografia ou pesquisa baseada em Arte, que traz o artista, o 
pesquisador e o professor permeando todo o processo.

Para identificar as representações que os sujeitos trazem sobre as escolas 
que frequentaram na educação básica, observamos que os relatos trazem a es-
cola como espaço de acolhimento, onde as boas lembranças são revividas no es-
paço da biblioteca, nos horários do recreio, no tempo utilizado nos jogos como 
xadrez, nas brincadeiras e festividades como o Boi de Mamão, nas aulas de tea-
tro, na descoberta da leitura e da literatura, nas amizades.

Para entender como os/as acadêmicos/as percebem a disciplina de Artes 
em suas trajetórias escolares, notamos, por meio de suas memórias e narrativas 
,que são relatadas como boas ou ótimas quando todas as linguagens artísticas 
são trabalhadas em sala de aula, não somente a linguagem visual, mas a dança, 
o teatro, a música, o cinema e a fotografia.

Alguns depoimentos relatam que os/as professores/as não tinham forma-
ção na área de Artes, o que não gerava um ensino propositor, mas repleto de re-
leituras, reproduções de obras, sempre o mesmo conteúdo, os mesmos artistas, 
não havia liberdade para criar e as linguagens artísticas se repetiam sempre no 
desenho e na pintura.

Nos relatos, percebe-se que as experiências escolares são reativadas, pois 
não se retorna ao passado propriamente dito, mas ele modifica-nos constante-
mente, fazendo-se presente no agora. Pelas imagens e relatos das experiências 
escolares, os/as acadêmicos/as fazem uma reflexão sobre seu tempo de escola, 
propondo o movimento de um outro tempo visto no agora. Assim, certamente, 
suas memórias refletirão em suas futuras atuações como professores/as/propo-
sitores/as no ensino de Arte.
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1. Introducción
En la formación de artistas y profesorado de arte, se enseñan técnicas muy va-
riadas desde las tradicionales: dibujo, pintura, grabado o escultura a otras más 
contemporáneas. La fotografía es una estas disciplinas de interés como conte-
nido artístico pero que además puede servirnos como forma de reflexión visual. 
Sin embargo, reemplazar en las aulas los tradicionales medios lingüísticos por 
canales de expresión estética, como la fotografía, puede plantear escepticismo 
en docentes que dudan sobre la capacidad comunicativa de quienes se inician 
en esta materia. Es necesario averiguar más sobre la eficacia expresiva con 
estos medios artísticos que promueven el pensamiento introspectivo, si que-
remos aumentar la confianza de su uso en educación. Según Ramon (2020) la 
fotografía artística, convertida en uno de los medios educativos más relevantes 
de la cultura contemporánea, tiene la capacidad de crear conocimiento, articu-
lar pensamiento crítico alternativo al discurso textual e impactar en el imagi-
nario del mundo. Ramon y Arcoba (2019) insisten además en la capacidad de 
mediación de la creación de lo audiovisual en la relación pedagógica que se pro-
duce en la formación universitaria. Esta búsqueda del conocimiento del otro a 
través de la fotografía también es la de cada estudiante hacia sus pares, con el 
consecuente autoconocimiento derivado de ello (Ramon, 2019a). Y esta cues-
tión de la identidad personal en relación a otras identidades nos parece de total 
relevancia precisamente en la etapa vital de tránsito a la edad adulta en la que 
se encuentra la mayoría de nuestro alumnado universitario. No olvidemos que 
la universidad supone el inicio “de un nuevo tramo de vida en un espacio que se 
vive como más seguro en el que poder desarrollar expresiones de género e iden-
tificaciones afectivas y sexuales que hasta entonces, en sus entornos de origen, 
no habían podido desplegar” (Pichardo y Puche Cabezas, 2019:13).

El presente trabajo nos aproxima a metodologías pedagógicas en la forma-
ción inicial del profesorado y de artistas que promueven el crecimiento perso-
nal a partir de la reflexión sobre temas de interés social como son los aspectos 
afectivo-sexuales relacionados con la identidad. 

El objetivo de esta investigación es indagar en las habilidades comunicati-
vas de aprendices al iniciarse en el uso de la fotografía narrativa construida para 
enfrentarse a temáticas vinculadas a lo afectivo sexual. 

2. Marco teórico
2.1 Antecedentes de fotografía narrativa construida 
con temática de interés social

“Desde la posmodernidad, la teoría de la fotografía se ha ocupado de la idea de 
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que las fotografías pueden ser entendidas como procesos de significación y co-
dificación cultural (...) que nos retan a reconocer lo que vemos, cuestionar cómo 
lo vemos” (Díaz, 2013:5). La fotografía narrativa construida, carente del interés 
por lo espontáneo, busca recrear o crear un momento para ser encuadrado, con 
la intención de contar una historia. El instante capturado narra algo de lo que ha 
ocurrido antes, durante y después, en la medida en que es decodificado e inter-
pretado por un espectador que lo carga de connotaciones culturales. Requiere 
de un proceso preparatorio, de diseño de la escena, de los objetos y personas 
implicadas, del vestuario o el maquillaje. Los personajes que protagonizan la 
escena, se encuentran en acciones dirigidas por quien fotografía. La creación 
puede hacer uso del humor, los dobles sentidos, la metáfora e incluso el sar-
casmo. Es decir, la imagen no es fruto del azar o de un momento capturado for-
tuitamente por un reportero que se encuentra en la escena en el momento más 
apropiado, sino resultado de un proceso reflexivo.

Entre los referentes artísticos, destacamos quienes han mostrado una preo-
cupación incipiente en temáticas de interés social, vinculados a la identidad. En 
relación a la igualdad de género, Cindy Sherman desde el aspecto voyeurístico 
de la mirada, utiliza su cuerpo y la fotografía para mostrar el uso de la corporei-
dad femenina como “un símbolo intercambiable dentro de los medios de comu-
nicación o utilizado como material artístico maleable” (Grosenick, 2005:300). 
También Judy Dater desde un lenguaje personal y autobiográfico utiliza su 
cuerpo como elemento discursivo en obras como Sra. Cling-Free y Muerte por 
planchado para representar las posibles opresiones que existen dentro del con-
texto doméstico (Editores de Phaidon Press, 2000). Por su parte, Miwa Yana-
gi (http://www.yanagimiwa.net/e/) trabaja en sus series fotográficas Elevator 
Girl, My Grandmothers y Fairy Tales el papel que desempeña la mujer japonesa 
en la sociedad. Marta Soul (https://martasoul.com/art-works/artworks/) cues-
tiona conceptual y visualmente el concepto de familia para su resignificación en 
Familia juego y en Oportunidad de amor.

También gran cantidad de fotógrafos emergentes ofrecen una visión del 
queerness interesante. Devin N. Morris (http://www.devinnmorris.com/) crea 
bodegones compuestos a partir de objetos cotidianos cargados de belleza y 
de personajes queer. Amos Mac (https://www.amosmac.com/photo) posee un 
trabajo muy variado, desde retratar dracqueens vestidas como personajes de 
ficción salidas de películas de Walt Disney, a la innovadora campaña Otoño ‘15 
para la marca de moda sueca, & Other Stories, con un elenco y equipo trans. El 
grupo O.R.G.I.A (http://www.orgiaprojects.org/o-r-g-i-a-o-r-g-i-a/) visibiliza 
el lesbianismo en un espacio heterotópico.

http://www.yanagimiwa.net/e/
https://martasoul.com/art-works/artworks/
http://www.devinnmorris.com/
http://www.orgiaprojects.org/o-r-g-i-a-o-r-g-i-a/
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2.2 La fotografía y la identidad en la formación de artistas y profesorado
Entendemos “las posibilidades educativas de la fotografía, desde una raíz y una 
práctica esencialmente artística, como vía para conocer al otro, aproximarnos 
al conocimiento sensible de otros seres humanos y su relación con el mundo” 
(Ramon, 2019b:20). Por eso es fundamental en la formación de artistas y do-
centes atender a la sensibilidad, pues será una herramienta necesaria y efectiva 
en sus profesiones. La sensibilidad hacia otros colectivos con características 
diferentes a las propias, que pueden no ser compartidas pero sí deben ser res-
petadas. Compartimos con Ramon (2019b) que la fotografía es un instrumen-
to de mediación artística simbolizadora de las relaciones del ser humano con 
el mundo. Instrumento que facilitado al alumnado universitario como vía de 
conocimiento y de autoconocimiento, a través de la creación y visualización 
artística y simbólica, se convierte en una práctica de transformación y cambio 
social. Según el autor para ello es fundamental no limitarse a buscar la captura, 
sino que quienes fotografíen deben ejercer un rol de visualizadores, utilizando 
esta técnica como forma de entender el mundo, a los demás y a sí mismos, y de 
proponer alternativas creativas y poéticas. 

La fotografía se configura como un medio narrativo en la medida en que es 
posible atribuirle significados a través del lenguaje, emergiendo como un me-
dio respetuoso, innovador y pragmático que pudiera enriquecer la promoción 
de identidades alternativas (Cifuentes-Muñoz y Jara, 2018). Porque la creación 
de espacios diseñados a propósito del mensaje que se desea transmitir median-
te una imagen, ya en sí mismo supone una forma de construir un lugar alterna-
tivo, inexistente hasta el momento. El escenario en el que posan los personajes 
ha sido concebido y diseñado con un propósito comunicativo, y a la vez supone 
un acto disruptivo. La transformación de un espacio-tiempo para que pueda al-
bergar una escena ficticia es en sí mismo un acto momentáneo de transforma-
ción social, ya que a partir de ese momento esa realidad pasará a existir. 

La creación fotográfica tiene el poder de aproximarnos a otras identidades 
desde la empatía, la estética, la poética, la actitud crítica y la reflexión. La sen-
sibilización en igualdad de género y diversidad sexual es imprescindible para 
lograr una ciudadanía más respetuosa con los derechos humanos y capaz de con-
vivir pacíficamente. El alumnado universitario si alcanza esa sensibilidad podrá 
trasladar en el futuro, desde los cargos de responsabilidad que puedan asumir, el 
conocimiento de un mundo más justo a las estructuras e infraestructuras de cual-
quier ámbito profesional, así como a las relaciones interpersonales laborales. Y si 
bien esta empatía es necesaria en toda la comunidad educativa, nos parece más 
justificable si cabe entre futuros artistas y profesorado. Pues los Grados de Bellas 
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Artes y Magisterio al concebirse como espacios más seguros albergan mayor di-
versidad entre sus estudiantes (Pichardo y Puche Cabezas, 2019).

 Esto deriva en una responsabilidad hacia una formación que aborde la 
identidad como foco de interés. Por un lado, en la formación de artistas cree-
mos conveniente mantener la tensión reflexiva y crítica que aporta el arte con-
temporáneo porque ha reivindicado los derechos sociales de quienes eran más 
desfavorecidos. Dotarles de formas pacíficas de expresión es una de nuestras 
responsabilidades como docentes. En la medida en que hallemos modos de 
comunicación potentes, efectivos, comprensibles para la población, evitare-
mos conflictos innecesarios. Por otro lado, en la formación de futuros docen-
tes creemos imprescindible despertar el interés por una sociedad diversa don-
de las cuestiones de identidad se imbrican de forma compleja. El profesorado 
se enfrenta a realidades escolares con diversidad religiosa, étnica, funcional, 
cultural, familiar, sexual, de género, de edad, de estado del ciclo vital, de clase 
social… y debe estar preparado para afrontarla como oportunidades enriquece-
doras. Y también debe aprender a referirse “en positivo a realidades, personas 
y colectivos tradicionalmente excluidos y estigmatizados” (Pichardo y Puche 
Cabezas, 2019). Hacerles conocedores de esta interseccionalidad que se produ-
ce en la identidad (La Barbera, 2016) es facilitarles la tarea educativa en valores 
de una sociedad plural y particularizada.

2.3 La reflexión sobre diversidad afectivo sexual 
con estudiantes universitarios

“Hasta hace apenas 15 años hablar de diversidad sexual y de género (DSG) 
ligada al sistema educativo levantaba ampollas. Incluso la universidad per-
manecía irritantemente de espaldas a la misma en prácticamente todas sus 
áreas de conocimiento” (Generelo, 2016:29). Según Pichardo y Puche Cabezas 
(2019) el papel de la universidad ante la diversidad sexual y de género es un 
objeto de estudio e intervención que apenas ha comenzado a abordarse en el 
contexto español. 

En aras de evitar el machismo, la homofobia y la transfobia en el contexto 
universitario, pero también en el futuro de nuestros estudiantes, nos plantea-
mos necesaria la reflexión sobre la diversidad afectivo sexual. Pues nos gusta-
ría contribuir a que todas las personas y particularmente las mujeres y quienes 
se identifican como LGBT, en sus itinerarios formativos universitarios puedan 
convivir con libertad y de forma inclusiva. El contexto sociocultural universi-
tario debería aspirar a distinguirse por ser un ejemplo de sistema donde la or-
ganización de los sexos, los géneros y las sexualidades se den en condiciones 
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de igualdad, sin binarismos, sin jerarquías sexistas y bajo la premisa de acoger 
a una población plural. Nuestra experiencia docente en el “Máster Universi-
tario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y Cuir/
Queer)” nos dice que un buen número de personas desean una especialización 
al respecto. Pero una universidad inclusiva sólo será posible en la medida en 
que incorporemos explícitamente estos contenidos, que ponen en valor la di-
versidad, en nuestro currículos, algo que de forma transversal siempre es posi-
ble. Para Huerta (2014) la educación artística es un motor de cambio social en 
base a criterios como el respeto, la colaboración y la equidad. 

3. Metodología
Interesadas en provocar aprendizajes en nuestro alumnado de forma visual en 
favor de la igualdad y la diversidad sexual, concebimos la posibilidad de crear 
conjuntamente un glosario visual de terminología sobre diversidad afectivo-
sexual. Conocedoras de la existencia de muchos glosarios lingüísticos, nos 
planteamos la necesidad de crear uno de carácter visual a través del uso de la 
fotografía narrativa construida. Cada discente, basándose en el “Glosario de 
términos sobre diversidad afectivo sexual” publicado por el Ministerio de Sani-
dad en 2018, podía elegir varios de estos términos para recrearlos en unas cuan-
tas fotografías.

En esta investigación se emplea una metodología cualitativa de análisis de 
contenido de fotografías. Las imágenes fueron realizadas por 147 estudiantes 
de la asignatura de “Didáctica de la educación plástica y visual de la educación 
primaria” de la Universitat de València del Grado de Maestro/a en Educación 
Primaria y 58 estudiantes de “Procedimientos fotográficos” de la Universidad 
Miguel Hernández del Grado en Bellas Artes. 

4. Resultados
El conjunto de respuestas visuales obtenidas, gracias a la implicación y compro-
miso del colectivo estudiantil, nos ofrece la posibilidad de analizar cómo com-
prenden y expresan estas cuestiones relativas a la identidad.

Se analiza en las fotografías variables como: término representado, esceno-
grafía, vestuario/maquillaje, variedad de personajes, iluminación, encuadre, 
angulación, composición, uso del color… En general se han empleado distintos 
recursos del lenguaje visual en cada fotografía, si bien el análisis nos ha permi-
tido destacar alguno por encima del resto para la categorización.

Los resultados nos permiten valorar las semejanzas y diferencias comunica-
tivas entre los dos colectivos estudiantiles. Ambos utilizan en sus composiciones 
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tanto el cuerpo como elementos inanimados, en los encuadres destaca el recur-
so de la fragmentación corporal, en cuanto a la iluminación y uso del color, pre-
dominan los tonos saturados y el blanco y negro para enfatizar el dramatismo, 
respecto al modo de conceptualizar se representan los términos tanto desde la 
metáfora como desde la literalidad. Sin embargo, en el Grado de BBAA se ob-
servan discursos más arriesgados, transgresores o disidentes y un mayor uso de 
escenografías, vestuario y maquillaje. En Magisterio destaca la implicación de 
pares en el trabajo cooperativo e incluso la participación de familiares y amista-
des, también utilizan más diversidad de ángulos fotográficos. 



30
4

Quadro 1 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “término representado”. Fuente: autoras.
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Quadro 2 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “escenografía”. Fuente: autoras.
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Quadro 3 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “vestuario/maquillaje”. Fuente: autoras.
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Quadro 4 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “variedad de personajes”. Fuente: autoras.
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Quadro 5 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “iluminación”. Fuente: autoras.
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Quadro 6 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “encuadre”. Fuente: autoras.
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Quadro 7 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “angulación”. Fuente: autoras.



31
1

Quadro 8 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “composición”. Fuente: autoras.
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Quadro 9 ∙ Exposición de resultados del análisis de la 
variable “uso del color”. Fuente: autoras
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Conclusiones
El alumnado ha demostrado un gran grado de implicación en la propuesta, un 
ejercicio de autoconocimiento y exploración de sus pares. La calidad de las imá-
genes obtenidas demuestra las posibilidades de la técnica fotográfica y sus fun-
ciones comunicativas si se forma a una población que habitualmente carece de 
la alfabetización visual necesaria para la creación de discursos críticos concep-
tuales. Las principales conclusiones tienen que ver con la ruptura de prejuicios 
o estereotipos y el alcance de conocimientos profundos a los que les ha llevado 
esta práctica pedagógica. 
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Introdução
O projeto Brinquedo Solidário partiu da vontade de trazer à escola uma expe-
riência pedagógica transdisciplinar, que envolvesse a realidade extraescolar e 
que permitisse aos alunos desenvolver competências, não só na área específi-
ca das artes visuais, mas também transversais a vários domínios, que fossem 
relevantes para os seus percursos, nas dimensões académica, artística e pro-
fissional. Foi desenvolvido no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada do 
Mestrado em Ensino de Artes Visuais da Universidade de Lisboa de Carolina 
Martins (autora deste artigo), com a orientação de Ana Sousa (coautora) e a co-
laboração de Maria João Santos (professora cooperante), da Escola Secundária 
de Caneças, no presente ano letivo (2020/2021). 

Este projeto teve como propósito implicar os alunos do 12.º ano, do Curso 
Científico-Humanístico de Artes Visuais, numa iniciativa de natureza social, 
que lhes proporcionasse uma visão da arte como modo de intervenção na so-
ciedade (Sousa, 2017) e os despertasse para práticas mais solidárias e altruís-
tas, numa perspetiva pragmática-reconstrutora da educação artística (Efland, 
1995). Ao mesmo tempo, permitiu-lhes desenvolver competências no domínio 
da metodologia de projeto aplicada ao design de produto, conteúdos que inte-
gram os programas de Oficina de Artes e Materiais e Tecnologias, disciplinas 
onde foi implementado. Para além disso, foram mobilizados temas da compo-
nente de Cidadania e Desenvolvimento, nomeadamente a Igualdade de Géne-
ro, sendo ainda de sublinhar a dimensão solidária desta experiência, que envol-
veu o trabalho colaborativo entre a escola e a World Needs, uma organização não 
governamental (wneeds.org), estabelecendo-se assim a ponte entre os jovens 
alunos portugueses e as crianças cabo-verdianas para quem foram imaginados 
e construídos os brinquedos (posteriormente, doados).

Arte para crianças: os primeiros brinquedos artísticos
Numa perspetiva histórica, a ideia de conceber objetos didáticos para crianças 
tem lugar em meados do século XIX, no contexto do trabalho desenvolvido por 
pedagogos como Friedrich Fröbel, cujas ‘’prendas e ocupações’’ (Figura 1) terão 
sido manuseadas na infância por Frank Lloyd Wright (Efland, 2005, pp. 57-58). 
Porém, é só no final do século XIX que nascem os primeiros brinquedos criados 
especialmente para crianças, através da mente, do olhar e das mãos de artistas. 
‘’It was not child psychologists but avant-garde artists who led the charge in ree-
valuating the aesthetic qualities of the “innocent eye” that many nineteenth-
-century theorists had dismissed.’’ (Brandow-Faller, 2013:197). O fascínio dos 
artistas pelas crianças surge na sequência da emergente concepção de infância 

https://wneeds.org/
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Figura 1 ∙ Prenda n.º 2 de Friedrich Fröbel, c. 1890. Fonte: 
https://centuryofthechild-blog.tumblr.com
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Figura 2 ∙ The Bauhaus Bauspiel de Alma Siedhoff-Buscher, 
1923. Fonte: https://twitter.com/ralphharrington
Figura 3 ∙ Optical Color-Mixer de Ludwig Hirschfeld Mack, 
1924.Fonte: https://centuryofthechild-blog.tumblr.com
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e dá origem aos conceitos de ‘’arte infantil’’ (child art) ou ‘’arte das crianças’’ 
(art by children) e ‘’arte para crianças’’ (art for children), questionados por Liora 
Bresler (1998), entre outros autores. De acordo com Bettina Kümmerling-Mei-
bauer (2013), no despontar do século XX, o novo entendimento dos objetos de 
natureza artística produzidos por e para crianças impulsiona três grandes expo-
sições realizadas no norte da Europa, respetivamente (por ordem cronológica), 
em Berlim (1901), Amesterdão (1906) e Viena (1908). 

Nestas exposições foram exibidas, pela primeira vez, lado a lado, produções 
artísticas realizadas por crianças (‘’arte das crianças’’) e objetos de uso infantil, 
como móveis, livros e brinquedos, criados por artistas visuais, incluindo arqui-
tetos e designers, reconhecidos (‘’arte para crianças’’). Entre os curadores des-
tas exposições encontram-se: o arquiteto Hendrik Petrus Berlage e o designer 
de produto Willem Penaat (Amesterdão, 1906); e os pintores Gustav Klimt e 
Oskar Kokoschka (Viena, 1908). 

Nas décadas seguintes, construir brinquedos continuou a ser uma prática 
comum entre artistas e nas escolas de arte, sendo de destacar os produzidos 
no interior das oficinas da Bauhaus (Figura 2 e Figura 3), que têm sido objeto de 
algumas publicações académicas (Brandow-Faller, 2013, 2018; Gratchev, 2020; 
Kinchin & O’Connor, 2012) e continuam a ser exibidos em exposições, entre as 
quais destacamos a mais recente, intitulada Century of the Child: Growing by De-
sign, 1900-2000, que teve lugar no MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova 
Iorque), de 29 de julho a 5 de novembro de 2012. 

Na continuidade dos exemplos expostos, o projeto Brinquedo Solidário cons-
tituiu uma experiência pedagógica, de propósito social, que recupera a ideia de 
artistas visuais, neste caso, jovens finalistas do Curso Científico-Humanístico 
de Artes Visuais do ensino secundário, construírem brinquedos para crianças, 
a partir do seu olhar sobre a infância e das trocas entre si e as crianças a quem 
se destinam.                                            

2. Brinquedo Solidário: a ideia à prática
Segundo Carvalho e Diogo (1994:222), ‘’à educação compete não apenas a trans-
missão cultural, mas também libertar as potencialidades dos alunos e contri-
buir para uma cidadania esclarecida.’’ Deste modo, educar envolve muito mais 
do que transmissão de saberes e conhecimento. Passa, em grande parte, por es-
timular e desenvolver competências nos alunos que lhes concedam a capacida-
de de resolução de problemas e de enfrentar situações às quais serão expostos 
durante o seu percurso académico e ao terminar a escolaridade obrigatória. O 
conhecimento deve ser construído pelo aluno, com o apoio do professor como 
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Figura 4 ∙ Brinquedo em processo de construção 
por um aluno. Fonte própria.
Figura 5 ∙ Brinquedo em processo de construção 
por uma aluna. Fonte própria.
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guia durante os processos de aprendizagem, por forma a que seja capaz de o 
utilizar em diferentes contextos, testando as suas conclusões pela aplicação do 
saber adquirido. Além disso, segundo o documento das Aprendizagens Essen-
ciais para a disciplina de Materiais e Tecnologias (ME/DGE, 2018), é o ‘’traba-
lho prático e experimental’’, sobretudo aquele que implica um pensamento pro-
cessual, desenvolvido pelos alunos no âmbito de projetos como este (Figura 4 e 
Figura 5) , que ‘’irá permitir-lhes alcançar a compreensão da tecnologia, através 
da aplicação de princípios teóricos em situações idênticas às da vida real, con-
tribuindo ainda para o desenvolvimento das áreas de competências definidas 
no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade’’.

Adicionalmente, de acordo com Gonçalves e Alírio (2005:2): 

Oficina de Artes é uma disciplina cujo nome releva da noção de ofício, no sentido que 
lhe é conferido atualmente pelo operador plástico, enquanto agente de intervenção 
crítica que, mediante o conhecimento e a valorização do património, é capaz de agir, 
de modo integrado, na sociedade em que está inserido. 

Assim, consideramos que o projeto a realizar não só deveria estimular a sen-
sibilidade estética e artística dos alunos, como também as suas capacidades de 
operacionalização prática dos conhecimentos, o seu sentido de responsabilida-
de social e o seu pensamento autónomo.

Aliando o estudo e prática da Metodologia de Projeto aplicada ao design de 
produto — algo que desperta a curiosidade dos alunos — à Solidariedade Social 
— também de grande interesse para estes — considerámos pertinente realizar 
um projeto transdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Oficina de Artes, Ma-
teriais e Tecnologias e a componente de Cidadania e Desenvolvimento. Deste 
modo, propusemos à turma AV1 de 12º ano de Artes Visuais da Escola Secun-
dária de Caneças que desenvolvessem um brinquedo para doar a crianças da 
Comunidade de Achada Eugénio Lima, em Cabo Verde, no âmbito da Missão 
de Voluntariado Internacional da World Needs, tendo por base os princípios de 
igualdade de género, temática trabalhada no âmbito de Cidadania e Desenvol-
vimento para o 12.º ano nesta escola.

3. Objetivos do projeto
O Curso Cientifico-Humanístico de Artes Visuais tem como objetivos principais 
desenvolver nos alunos a perceção visual, a sensibilidade estética, a consciência 
crítica e a expressão, nos domínios da comunicação visual e da linguagem grá-
fica e plástica. Adicionalmente permite desenvolver a capacidade de manipula-
ção dos materiais, a prática de diversas técnicas e um correto entendimento do 
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espaço bidimensional e tridimensional, contribuindo para o desenvolvimento 
da atividade criativa. Uma das finalidades principais deste projeto passa pela 
perceção da arte a nível social, explorando as potencialidades artísticas de cada 
aluno aplicadas a uma causa em particular. Além disso, apresentamos também 
como meta a compreensão e prática da Metodologia Projetual, tão importante 
no futuro académico e profissional dos estudantes. Os alunos deverão, assim, 
compreender quais as fases de um projeto e como o desenvolver ao longo das 
mesmas, por forma a criar um produto que não tenha apenas valor estético e 
artístico, mas também valor funcional e social.

Indo ainda ao encontro do que é proposto no Projeto Educativo do Agrupa-
mento, temos como propósito ‘’fomentar o desenvolvimento de competências 
solidárias e interculturais; dinamizar atividades de solidariedade no âmbito da 
resolução de problemas da comunidade; desenvolver capacidades no sentido 
de formar uma opinião esclarecida e uma atitude proativa; promover e reforçar 
o desenvolvimento da sensibilidade intercultural’’ (Agrupamento de Escolas de 
Caneças, 2020, p.22). Por último, esta Unidade Didática visa a compreensão da 
Igualdade de Género, para que os alunos saibam recusar os estereótipos construí-
dos pela sociedade e contrariar certas crenças de forma a que se tornem cidadãos 
responsáveis e respeitadores, refletindo-se nas suas produções artísticas.

Deste modo, os objetivos para os alunos, com base nos Programas e nas Apren-
dizagens Essenciais das disciplinas, passam por: Conhecer as fases metodológi-
cas do projeto artístico; Entender os modos de projetar como parte integrante do 
processo artístico; Experimentar, de forma orientada, fases e itinerários de for-
mulação do projeto; Realizar trabalho de pesquisa, investigação e reflexão; Do-
minar técnicas e tecnologias necessárias ao desenvolvimento e concretização do 
projeto; Conhecer métodos técnico-produtivos específicos que estão associados 
à transferência de um objeto mental para um objeto real; Adquirir saberes técni-
cos pela simulação e experimentação; Conhecer, utilizar e experimentar diferen-
tes materiais no fabrico de artefactos simples, desenvolvendo formas próprias de 
expressão; Adquirir competências práticas na seleção de materiais e tecnologias 
e entender a sua relação no processo de design; Aprofundar conhecimentos so-
bre os elementos estruturais da linguagem plástica; Desenvolver competências 
nos domínios da representação bidimensional e tridimensional; Entender o ato/
processo criativo como espaço de cruzamento de diversas condicionantes físi-
cas e conceptuais; Mobilizar e compreender fenómenos científicos e técnicos e a 
sua aplicação para dar resposta aos desejos e necessidades humanos, com cons-
ciência das consequências éticas, sociais, económicas e ecológicas; Compreen-
der o processo artístico como modo de intervenção na sociedade; Promover a 
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Igualdade de Género através da expressão artística; Desenvolver capacidades de 
arguição e de fundamentação de pontos de vista.

Relativamente aos objetivos da docência, destacamos: Fomentar o enten-
dimento da metodologia de projeto enquanto metodologia fundamental no 
processo de design e criação artística; Criar relações transdisciplinares entre as 
disciplinas artísticas (Oficina de Artes e Materiais e Tecnologias) e a Educação 
para a Cidadania (Cidadania e Desenvolvimento); Estabelecer parcerias e rela-
ções de entreajuda com a comunidade (em particular com a ONG World Needs 
que intervém, nacional e internacionalmente,); Motivar os alunos e, por con-
seguinte, aumentar o seu empenho e dedicação através da participação num 
projeto de carácter social e solidário; Fazer compreender/despertar o interesse 
para a criação artística como modo de intervenção na sociedade; Promover o 
pensamento crítico através da investigação e reflexão; Estimular um espírito de 
cooperação e de responsabilização social.

Por último, do ponto de vista da investigação/ação, os objetivos passaram 
por: Perceber se as estratégias e metodologias utilizadas pelo professor são ade-
quadas aos alunos em questão; Apurar de que forma a metodologia de projeto é 
proveitosa para o rendimento, motivação e eficácia dos alunos; Aferir a impor-
tância de se ‘’realizar iniciativas ou ações no âmbito da solidariedade social’’ 
(Agrupamento de Escolas de Caneças, 2020); Compreender a necessidade de 
se ‘’realizar iniciativas/projetos de natureza intercultural’’ (Agrupamento de 
Escolas de Caneças, 2020).

4. Abordagens didáticas
As abordagens didáticas utilizadas nesta unidade didática tiveram como base a 
corrente pragmática-reconstrutora, centrando-se na metodologia de trabalho 
de projeto e na diferenciação pedagógica (particularmente na diferenciação do 
processo e do produto), acompanhadas sempre pelo diálogo como estratégia 
didática, apresentadas anteriormente. As etapas do trabalho de projeto [Figu-
ra 6] foram organizadas de acordo com as fases sugeridas por Sawyer (2005) e 
Cosme (2018):

1) identificação e formulação do problema ou questão central;
2) Exploração do problema e formulação de problemas parcelares;
3) Preparação e planeamento do trabalho;
4)Atividades colaborativas para encontrar soluções e avaliação intermédia;
5) Apresentação do produto realizado ao longo do processo;
6)Avaliação final e reflexão.
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Figura 6 ∙ Organização da U.D. de acordo com as fases da 
Metodologia de Trabalho de Projeto. Fonte: própria.
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5. Organização do projeto
A unidade didática Brinquedo Solidário foi planeada e integrada na planifica-
ção anual das disciplinas de Oficina de Artes e Materiais e Tecnologias, ambas 
lecionadas pela mesma docente, a professora cooperante Maria João Santos. 
Durante o início do primeiro semestre (até à interrupção letiva do Natal) rea-
lizamos a sua planificação. Para tal, consideramos o tempo necessário para a 
realização das várias fases do projeto, a metodologia e as estratégias mais ade-
quadas, os recursos essenciais e a forma de avaliação. Tivemos ainda em conta 
as características da turma, que vínhamos a acompanhar desde o ano letivo an-
terior, e os interesses dos alunos, que aferimos previamente. 

Deste modo, estabelecemos que o projeto intitulado Brinquedo Solidário en-
globaria nove aulas: uma aula antes da interrupção letiva de Natal, onde intro-
duzimos o tema e as restantes já no final do primeiro semestre, com início duas 
semanas após o regresso às aulas (Quadro 1).

Quadro 1 ∙ Calendarização do projeto. Fonte própria.

Aula Dia Disciplina Tunos Atividade

1 14 dez. Mat. e Tec. Turma completa
Apresentação da unidade didática; 
Entrega de documento Normas 
orientadoras para a construção de 
brinquedos e do enunciado.

2 14 jan. Of. A.
Turno 2 Apresentação de um vídeo sobre a 

ONG e sobre o grupo-alvo de crian-
ças (com André Machado e Airton 
Gomes); início da pesquisa.Turno 1

3 e 4 18 jan.

Mat. e Tec. Turno 1

Pesquisa, construção do moodboard 
e esboços.

Of. A. Turma completa

Mat. e Tec. Turno 2

5 19 jan. Mat. e Tec. Turma completa Construção dos brinquedos.

6 21 jan. Of. A.
Turno 2

Construção dos brinquedos.
Turno 1

7 e 8 25 jan.

Mat. e Tec. Turno 1

Construção dos brinquedos;
Realização do portfólio.

Of. A. Turma completa

Mat. e Tec. Turno 2

9 26 jan. Mat. e Tec. Turma completa
Apresentação dos trabalhos; Ques-
tionário de balanço do projeto; aval-
iação.

- - - - Entrega dos brinquedos; receção de 
feedback.
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Figura 7 ∙ Jogo realizado por um aluno: enfiamento de 
círculos. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Jogo dois em um, realizado por Sara Neves: jenga 
e dominó. Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Brinquedo realizado por um aluno: veículos 
públicos. Fonte própria.
Figura 10 ∙ Brinquedo realizado por Matilde: composição de 
padrões. Fonte própria.
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Todavia, vimo-nos forçados a alterar a calendarização devido ao encerra-
mento das escolas e consequente confinamento. Assim, embora as fases de tra-
balho se tenham mantido inicialmente, após 21 de janeiro a calendarização das 
atividades sofreu ajustes.

 Conclusão
Concluímos que este projeto constituiu uma experiência muito enriquecedo-
ra para todos os intervenientes. Alicerçados nas estratégias de diferenciação 
pedagógica e no ensino baseado em projetos, que promovem a aprendizagem 
significativa e o desenvolvimento efetivo dos alunos, bem como nas correntes 
formalista-cognitiva e pragmática-reconstrutora da educação artística (Efland, 
1995), elaboramos uma Unidade Didática transdisciplinar com os principais 
propósitos de aproximar os alunos da metodologia de projeto aplicada ao pro-
cesso de design e incentivar a compreensão da arte como forma de intervenção/ 
mudança social, promovendo a igualdade de género.

A aplicabilidade dos conteúdos previstos nos programas das disciplinas 
tornou-se imperativa neste projeto. Aliando o estudo e prática da metodologia 
de projeto aplicada ao design de produto (algo que despertou a curiosidade dos 
alunos) à solidariedade social (também do seu interesse), surgiu a parceria com 
uma Organização Não-Governamental (World Needs), que permitiu significar e 
deslocar os trabalhos dos alunos (brinquedos, posteriormente doados a crian-
ças de Cabo Verde) (Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Figura 10) da sala de aula para 
contextos concretos, da vida real.

Foram implementadas diversas metodologias e estratégias didáticas, para 
além da diferenciação pedagógica e da aprendizagem através de projetos, como 
o diálogo e o feedback. Apresentamos e caracterizamos, também, o contexto em 
que decorreu a ação, analisamos todo o processo e interpretamos os dados re-
colhidos, concluindo finalmente que este projeto permitiu aumentar a motiva-
ção dos alunos, despertando-os para questões de índole social e incitando-os a 
agir através das suas produções visuais, o que teve um impacto muito positivo 
nas suas vidas e nos seus percursos académicos e artísticos.

O projeto Brinquedo Solidário superou a maioria das expectativas que cria-
mos inicialmente, nomeadamente ao nível da relação estabelecida com os alu-
nos e da motivação que imprimiu neles, o que se refletiu em resultados de quali-
dade, no geral da turma. Ao finalizar esta implementação e após reflexão sobre 
a ação, compreendemos que projetos como este, de cariz social, são uma mais-
-valia para as escolas, pois permitem um maior empenho e dedicação por par-
te dos alunos e, consequentemente, aprendizagens significativas e aplicadas a 
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contextos reais, bem como o desenvolvimento de competências essenciais pre-
sentes no Perfil do Aluno. Concluímos que, através da arte, é possível motivar 
os alunos a agir e a desenvolverem-se para que se tornem cidadãos responsá-
veis, ágeis na resolução de problemas e participantes na sociedade.
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1. Introdução
A Escola Estadual de Educação Básica José Matias Zimmermann localiza-se 
em um bairro periférico do município de São José, no estado de Santa Catarina, 
Brasil. A maioria dos estudantes frequenta a escola desde seus anos iniciais da 
Educação Básica. Isso criou um vínculo com os espaços escolares, bem como 
com os professores permanentes da instituição.

Em 2018, ao ingressar como professora da disciplina de Artes, iniciou-se um 
percurso com uma turma que iria culminar no processo em fabulação da Saga 
do Testador de Cadeiras, ao final de 2019.

O conteúdo programático na área de conhecimento em artes visuais, dentro 
da disciplina curricular de Artes para o 9º ano — última etapa do ciclo do Ensino 
Fundamental (1º ao 9º ano) –, parte de um movimento referenciado na história da 
arte, desde as vanguardas artísticas até aproximações com a contemporaneidade.

A partir da obra conceitual de Joseph Kosuth, Uma e três cadeiras (1965) (Figu-
ra 1), uma série de proposições práticas desdobrou-se a partir do objeto cadeira, 
presente tanto no cotidiano escolar como no contexto dos estudantes. O estu0do 
específico de um objeto próximo a eles vem da necessidade de possibilitar a com-
preensão de que o processo artístico parte de um mundo do qual também faze-
mos parte. Essa questão é relevante, pois, no senso popular, tem-se uma ideia 
equivocada de que a arte e os artistas são seres distantes de um mundo real. As-
sim, tanto as escolhas da obra quanto do objeto são pontuais para a possibilidade 
de inserção do conteúdo e contexto da arte contemporânea.

Com esse tema, os estudantes foram convidados a produzir cadeiras que se-
riam testadas pelo personagem; este construído com papelão e fita crepe. Além 
da produção de cadeiras, os estudantes precisavam criar o contexto e/ou a cena 
para a composição fotográfica em que o personagem era colocado para testar os 
objetos criados por eles (Figura 2).

2. Uma aula em fabulação
Como falar de uma experiência sem torná-la, na realidade, um discurso autô-
mato, caindo em armadilhas há muito tempo deixadas em um terreno lodoso? 
O desejo de ficção é uma possibilidade. Conceber aulas como quem escreve uma 
carta, ou um livro, ou uma poesia. Todas essas possibilidades, ao mesmo tempo, 
podem ou não ser uma fabulação. Mas o que as diferencia? Assim como um li-
vro pode ser lido como um conteúdo teórico para uns, para outros, ele reverbera 
como poesia. Enquanto um registro de aula pode ser um diário burocrático, em 
outros movimentos, torna-se uma potência de infinitas possibilidades e desdo-
bramentos. Retoma-se, por isso, o que se procura criando aulas em fabulação?
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Figura 1 ∙ Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965. Cadeira de dobrar  
de madeira, reprodução fotográfica da mesma cadeira e ampliação fotográfica 
da definição de ‘cadeira’ no dicionário; cadeira: 82 x 37,8 x 53 cm, painel 
de fotografia: 91,5 x 61,1 cm e painel de texto: 61 x 76,2 cm. Crédito da 
imagem: ADAGP Paris 2010 / Rémy Villaggi. Disponível no site da Instituição 
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris. Fonte: 
https://www.centrepompidou-metz.fr/en/chair-chair-chair
Figura 2 ∙ Dia a dia do Testador de Cadeiras. Fonte: própria.
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Em resposta, a fabulação é um mundo possível que atravessa a realidade e 
a ficção, criando (ou desejando criar) uma ruptura em quem corajosamente se 
deixa afetar, provocando um pensar que “não é nem um fio estendido entre um 
sujeito e um objeto, nem uma revolução de um em torno do outro. Pensar se faz 
na relação entre o território e a terra” (Deleuze & Guattari, 2010:103).

Ao desenrolar este fio estendido, até que chegue a uma figura, a do Testa-
dor de Cadeiras, tem-se um personagem conceitual, criado para desenvolver 
uma aproximação entre o conteúdo programático da disciplina de Artes e uma 
possibilidade de invenção e criação narrativa pelos estudantes. O personagem 
criado pela professora de Artes da turma tem seu percurso redefinido ao longo 
do semestre (Figura 3), enquanto participante ativo das atividades em sala de 
aula, durante e depois do projeto de testagem de cadeiras.

Fabular o ensino de Artes seria instaurar, de maneira ousada, uma outra lin-
guagem na escola. O ensino é uma constante, seja em termos filosóficos como 
também em nível quântico. Não se ensina ou se aprende artes visuais sem que, 
diariamente, cada átomo do corpo entre em constante movimento de big bang: 
“cosmologia das galáxias, o futuro, a evolução, todo um sobrenatural que faz o 
mundo explodir” (Deleuze, 2018:298).

A Saga do Testador de Cadeiras seria uma prévia desses movimentos inte-
restelares que irrompem na superfície escolar. E, com um desejo de ruptura das 
leis de causa e efeito, a fabulação seria um astrolábio afinado para os tempos 
contemporâneos na educação.

Assim, o conhecimento na área de Artes é plural, sendo uma área que acaba 
aproximando-se do mundo e suas questões de modo diversificado, seja pela poé-
tica determinada pelo artista, pela materialidade da obra, pelo conceito expositi-
vo e curatorial de uma mostra e também pelo modo de ensinar sobre e com artes.

Dentro deste limiar, há corpos que são ressoantes no espaço, com perguntas 
inquisitórias, olhares atentos ao horizonte alheio ou um respirar hesitante na 
proximidade com o contexto professor-estudante, que ali se propõem ao convite 
para pensarem juntos: gerar dúvida na diferença, ao requisitar um outro olhar.

Gerações mudam, e cada vez mais rápido. Em questão de poucos anos, todo 
um acervo imagético é reformulado a partir de imagens presentes em uma cul-
tura visual apresentada, principalmente, pelas mídias digitais e, atualmente, 
reverberadas sob influência da globalização e transposição de fronteiras.

Seja em jogos virtuais à disposição em aplicativos, ou ainda em jogos de ta-
buleiro no estilo RPG (Role Playing Game, em tradução, ‘Jogo de Interpretação 
de Papéis/Personagens’), a particularidade dessa turma em 2019 era a criação, 
em primeira pessoa, de uma imagem, uma história, um personagem ou um 
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Figura 3 ∙ Testador de Cadeiras e cadeiras em processo. 
Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Cadeiras em teste de funcionalidade. 
Fonte: própria.
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contexto. Os jogos de que dispunham no intervalo entre as aulas eram referen-
ciados principalmente pela necessidade de criação de uma narrativa, os quais 
serviam de cenário e embasamento às ações dos personagens.

Ainda que o processo de gamificação nas aulas de artes já tenha sido explo-
rado em perspectivas da utilização dos jogos para uma aproximação com os 
conteúdos da disciplina, a proposta da criação de um personagem para partici-
par das aulas advém de uma possibilidade de criação sob noções em fabulação: 
ficcionar uma realidade a fim de criar outros mundos possíveis. Surge, assim, 
A Saga do Testador de Cadeiras, história do personagem (Figura 4) criado pela 
professora da turma com o objetivo de aproximar a prática artística do contexto 
social e cultural dos estudantes.

O acontecimento envolveu o conteúdo da disciplina e precedeu a fabulação 
de uma realidade que incluísse a criação nos designs das cadeiras e, ao mesmo 
tempo, construísse a necessidade da ficção para o envolvimento do persona-
gem em uma cena. Dessa maneira, a ficção confrontou e transformou os signos 
e as forças presentes nos contextos social, político e cultural dos estudantes a 
partir de uma experimentação do real, que processou um devir-outro, partindo 
da relação vida e arte via fabulação.

Tem-se, então, uma linha disruptiva na concepção de tempo e espaço com 
os quais estamos habituados. Muito se fala sobre um ensino diferenciado de 
Arte ou, ainda, de um ensinar contemporâneo. Muito se escreve sobre práticas 
de arte e educação nos ambientes acadêmicos. E o último dos desejos com este 
texto seria tornar a presente escrita mais um compilado de experiências em ca-
racteres amontoados que ocupariam alguns megabits em uma nuvem qualquer. 
Walter Kohan já enfatizava com sobriedade sobre estarmos “em um tempo em 
que a escrita parece ter se distanciado da vida. Pelo menos nesse mundo aca-
dêmico que habitamos e que aparenta ter construído um mundo próprio, com 
suas próprias regras, sua própria vida, às vezes sombria, apagada, esquiva, de 
costas para o mundo da vida” (Kohan, 2013: 20).

Em seu livro, Deleuze & a Educação (2003), Silvio Gallo provoca sobre um 
olhar para a educação não necessariamente vinda de educadores, mas da pers-
pectiva da filosofia, como quando a aproxima de Deleuze, que em vida não 
havia escrito textos especificamente sobre educação. Mas, nessa perspectiva, 
a forma sobre educação transforma-se com a educação, permitindo passar as 
contaminações entre as diversas áreas que a compõem. No caso de práticas 
educacionais em arte-educação, a fabulação permite pensar em “um povo por 
vir,” como afirma Deleuze, e abre uma fissura na ligação entre arte e vida para o 
espaço do ensino das Artes na educação básica.
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Isso ocorre através de uma trama de perspectivas compostas conjunta-
mente com o percurso do Testador de Cadeiras. Ele, ao acompanhar as aulas 
de Artes, abriu as percepções dos estudantes sobre o mundo a partir das rela-
ções teóricas e práticas proporcionadas pelo contato com obras de arte, que 
compuseram junto com este personagem inventivo, desdobrando a potência 
de criação pela fabulação.

“A produção depende de encontros; encontros são roubos e roubos são sem-
pre criativos; roubar um conceito é produzir um conceito novo” (Gallo, 2003:34). 
Deste roubo criativo a partir da fabulação como noção artística, urde-se a figu-
ra do testador, daqueles que emergem na proposição para o conteúdo de arte, 
o qual se intensifica na lacuna que existe no entre mundos, permitindo assim 
o seu real funcionamento, tangendo o acontecimento: “é inseparavelmente o 
sentido das frases e o devir do mundo; é o que, do mundo, deixa-se envolver na 
linguagem e permite que funcione” (Zourabichvili, 2004: 07).

Paola Zordan (2019: 68) compreende a fabulação como uma “imagem fi-
gurada para um complexo de acontecimentos.” Em se tratando de aconteci-
mentos, sob a perspectiva de Deleuze (2006), eles são uma relação em mul-
tiplicidade com a existência e no tempo. Enquanto que, para ele, a fabulação 
age “enquanto uma faculdade de criação, mas uma criação que passa pelo finito 
para restituir o infinito” (Deleuze & Guattari, 2010:233).

No entanto, escreve-se sobre a Saga do Testador de Cadeiras para versar so-
bre a fabulação junto ao ensino de artes visuais na educação básica, para criar 
uma língua estrangeira dentro da língua dominante (Deleuze, 2018). Seja para 
falar de fabulação, imagem figurada ou acontecimentos, é necessário, antes 
disso, situar sobre o que estamos falando de modo geral. Masschelein e Maar-
ten (2018) citam uma língua da escola, uma linguagem que acontece dentro dos 
muros da instituição. Mas esse universo escolar é criado, ou seja, é artificial, 
bem como a língua utilizada nele, a qual difere da língua falada na rua, nas con-
versas informais, nas redes sociais, no mundo para além dos muros da escola. 
Com relação à critica sobre como funciona a linguagem dentro da escola, os 
autores definem que:

O que a forma escolar faz (se funciona como uma escola!) é o duplo movimento de 
trazer alguém para uma posição de ser capaz (e portanto transformar alguém em um 
aluno ou estudante), o que é ao mesmo tempo uma exposição a algo de fora (e assim 
um ato de apresentação e exposição do mundo) (Masschelein & Maarten, 2018:22).

Paulo Freire, propondo outras formas de estabelecer relações entre a vida 
e o conteúdo escolar, já havia compartilhado uma vasta literatura sobre a 
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linguagem do opressor, que é mantida em relação ao oprimido, esquema rever-
berado com alguns modelos educacionais tradicionais, que podem ser relacio-
nados ao esquema docente > conteúdo > estudante.

Nesse caso, para falar sobre o professor, precisa-se antes situar sobre a es-
cola, ou quiçá, ainda mais, é preciso dissertar sobre o mundo. O mesmo vale ao 
se falar sobre o estudante, justificando-se abranger seu contexto, seu cotidiano, 
seus movimentos de intensidades, até que se aproxime do processo de apren-
dizado. Porém, como a dimensão cósmica ultrapassaria um tempo cronológico, 
opta-se por intensificar os olhares para uma prática específica sobre o conteú-
do de transição do modernismo artístico para o contemporâneo, instando uma 
ruptura quando os estudantes foram solicitados a questionar sobre a relação da 
arte com a vida cotidiana — fato importante para a arte contemporânea, que se 
contrapõe à autonomia da arte no período moderno.

“Aprender é intenso” (Zordan, 2019:46). Investiga-se, já que se procura por 
algo; procura-se aprender e apreender ao final de uma jornada no caos. Mas 
não só aprender é suficiente nesse ponto da curva em que nosso personagem é 
colocado como mediador do conteúdo aos estudantes. É necessário, pelas en-
trelinhas da aula, criar intensidades que possibilitem cortes no automatismo 
das aulas, que irrompam em trajetos desconhecidos para os estudantes. Nessa 
intensidade, está a criação enquanto concepção de um ensino de Arte.

Roubar um pouco das artes e outro pouco da filosofia, fabular seria esse du-
plo roubo; longe da memória e do monumento, mas fabulação: “bloco de sen-
sações precedentes que só devem a si mesmas sua própria conservação, e dão 
ao acontecimento o composto que o celebra” (Deleuze & Guattari, 2010:198).

Mais à frente, ainda no mesmo livro, Deleuze e Guattari (2010:202) distin-
guem a fabulação da lembrança e/ou do fantasma; transparências sobrepostas 
à vida. É neste ponto que posso considerar que, diante dos meus olhos, há uma 
enorme explosão povoando um novo universo criado em imagens de posições 
confortáveis ou absurdas de um pequeno boneco de papel.

A fabulação, diante de questões práticas, não é inventar uma literatura fac-
tível, ou ainda um encadeamento de ideias aceitáveis que torna a leitura de um 
trabalho acadêmico em um livro literário. A faculdade da fabulação não está in-
teressada em exemplos; ela está longe de ser um registro pessoal da individua-
lidade, pois é uma oposição a essas premissas. Uma fala que não é mais minha é 
roubada assim que escapa dos meus lábios; porém, um duplo roubo, já que, sem 
meus intercessores, não haveria razões para estalar a língua no céu da boca, 
ansiosa por transbordar-me.
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Conclusão
O ensino de artes visuais pressupõe um modo de realizar uma aula, com come-
ço, meio e fim, estabelecendo objetivos gerais conforme os conteúdos da área 
de conhecimento em Artes, rearticulando saberes anteriores e permitindo des-
dobramentos de próximos assuntos. Com vistas aos documentos que orientam 
políticas educacionais do país, bem como da região onde a escola está situa-
da, baseia-se principalmente na proposta metodológica referenciada em Ana 
Mae Barbosa: a abordagem triangular, com abrangências em torno da história 
da arte, contextualização, prática artística e processos de fruição com e a partir 
das relações artísticas estabelecidas em sala de aula, conforme o cotidiano dos 
estudantes e da comunidade.

A fabulação não é adjetivo nem substantivo; é verbo. Ora, fabular “pela ma-
gia do verbo, conferir corpo a uma realidade impalpável e praticamente inexis-
tente” (Deleuze, 2018:351). Parece até ingênuo (re)apresentar a fabulação sob 
tal perspectiva. Mas já explicamos melhor: os adjetivos classificam, qualificam, 
categorizam, enumeram e encaixotam pequenos desejos fugidios das palavras. 
Os substantivos são ainda mais rijos que os adjetivos. O ponto final da frase an-
terior é o resultado de um substantivo que ali está contido. Já os verbos podem 
ser compreendidos como passagens, as asas das palavras. Quanto clichê! Mas 
o uso dos clichês serve para reverberar o texto, apresentando-o com outra rou-
pagem, deixando-o à mercê de um verbear mágico, intensivo, que dará voz às 
ficções que irradiaram da presença e da relação criada entre os estudantes com 
o Testador de Cadeiras. Eles passaram a se interessar pela arte como um sopro 
de vida, para outras formas de vê-la como algo pertencente ao seu modo de es-
tar, em presença no e com o mundo.

Pois não há nada de original. “Os conceitos vão, pois, ao infinito e, sendo 
criados, não são jamais criados do nada” (Deleuze & Guattari, 2010: 27). Não 
há um pensamento primeiro. “Pensar é sempre seguir a linha de fuga do voo da 
bruxa” (ibidem, 2010:53), ou seja, já estamos em voo, em pleno ar úmido de uma 
noite de lua cheia. A busca, porém, não está na rota, mas sim na fuga da rota. 
O professor, ainda que tenha um mapa singular do planejamento e organiza-
ção de uma aula, trava com a mesma uma constante e infinita batalha de fugas, 
aproximações e criações de sagas imaginárias.
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that was developed for the subject of Artistic Ex-
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themselves in lockdown for long periods of time. 
Throughout the year several artists, their works 
and the different art movements and techniques 
they followed were studied. There was also a grow-
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Resumo: O presente artigo pretende apresen-
tar uma metodologia que foi desenvolvida 
para a disciplina de Expressão Plástica do 2º 
Ciclo, com uma narrativa em torno do con-
ceito da viagem à volta do mundo. A temática 
foi elegida devido ao tempo de pandemia em 
que vivemos, tendo-se revelado bastante esti-
mulante para os alunos, que se encontraram 
durante muito tempo confinados em casa. 
Foram abordados ao longo do ano lectivo vá-
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Houve uma crescente curiosidade e interesse 
da parte dos alunos bem como uma visível 
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Introdução 
O presente artigo apresenta uma abordagem didática de natureza formalista-
-cognitiva (Efland, 1995), desenvolvida na disciplina de Expressão Plástica (EP) 
do 2º ciclo do ensino básico, que foi informalmente intitulada Viajar pelo mundo 
através da Expressão Plástica. EP é uma disciplina de complemento à educação ar-
tística (CEA), que funciona em regime semestral, e a experiência pedagógica ora 
apresentada envolveu várias turmas do 5.º e 6.º anos da Escola Básica de São João 
da Talha, no presente ano lectivo (2020/2021). Importa referir que, devido à ac-
tual situação pandémica, os dois blocos semanais da disciplina atribuídos a cada 
turma foram lecionados, tanto em regime presencial, como em regime de ensino 
à distância, recorrendo-se, neste último modo, à plataforma Google Classroom.

O propósito desta abordagem foi interligar todos os conteúdos programá-
ticos da disciplina, sem descurar a motivação dos alunos e fomentando apren-
dizagens significativas. Procurou-se assim organizar, de uma forma coerente e 
progressiva, a experimentação plástica, a introdução de conceitos teóricos e vo-
cabulário artístico específico relevantes para a disciplina, ao longo do semestre, 
de modo que as aulas não se resumissem a um “debitar de matéria” desconexa 
entre si. Através da criação de narrativas que motivassem os alunos, não só para 
a disciplina, mas para a arte, de uma forma geral, apresentando vários artistas, 
nacionais e internacionais, e aumentando dessa forma a cultura dos alunos. Foi 
promovida ainda uma articulação teoria-prática, ao procurar-se que conceitos 
mais teóricos, como os movimentos artísticos, fossem apresentados de forma 
didáctica e interligada com os exercícios práticos. 

Uma das motivações para o desenvolvimento de uma abordagem mais com-
preensiva das artes visuais foi a consciência de que as disciplinas artísticas são 
muitas vezes menosprezadas, consideradas menos importantes do que outras 
disciplinas, como o Português e a Matemática, razão pela qual os alunos aca-
bam por se dedicar menos. No filme A Turma (Entre les Murs, Laurent Cantet, 
2008), baseado em factos reais, os alunos retratados perdiam muito facilmente 
a motivação e concentração quando não viam utilidade na matéria que estavam 
a aprender. Esta observação fez-me recordar que esse era precisamente um dos 
fatores que a mim, enquanto aluna, me fazia desmotivar. Por conseguinte, nesta 
experiência didática, procurou-se contrariar esse sentimento de desmotivação 
e falta de propósito, através de narrativas que contribuíram para significar “a 
viagem”. Em cada exercício, tanto quanto possível, os conceitos que eram apre-
sentados foram assim diretamente associados a um trabalho prático, de modo a 
que os alunos pudessem ver a sua aplicação e, dessa forma, os interiorizassem.

https://www.imdb.com/name/nm0134559/?ref_=tt_ov_dr
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Como sugere o Programa Integrado de Artes Visuais Primeiro Olhar, elabo-
rado por Gonçalves, Fróis e Marques (2011):

A arte incute-nos a vontade de aperfeiçoamento contínuo, apenas através 
da sua exemplaridade, e predispõe-nos para uma compreensão aprofundada do 
mundo e de nós mesmos. Perante uma obra de arte, o pensamento e a emoção 
conjugam-se; e, desse modo, são-nos revelados modos de melhorar o mundo e 
a vida pessoal.

Enquanto educadora, considero que mais do que transmitir os conteúdos 
programáticos aos alunos, devo ajudá-los a desenvolverem-se enquanto seres 
humanos e a arte é, sem dúvida, uma alavanca para esse desenvolvimento. Mas 
como nos indicam os mesmos autores, é preciso “ver-para-fazer e fazer-para-
-ver”. Foi assente neste pensamento que procurei realizar esta articulação entre 
o ver e o fazer nas aulas de EP, promovendo o trabalho autónomo, assente na 
exploração criativa e apostando sempre em actividades que pudessem ser lúdi-
cas e, simultaneamente, contribuir para o desenvolvimento motor e cognitivo 
dos alunos, aproximando-os da arte numa perspectiva compreensiva.

1. O porquê da Viagem 
Neste ano particularmente invulgar, em que a insegurança e instabilidade pre-
valeceram devido à pandemia Covid-19, os alunos passaram longos períodos 
em suas casas, com todas as consequências daí provenientes. Tendo a escola 
um papel preponderante no seu desenvolvimento e, mais do que isso, a respon-
sabilidade de intervir positivamente nas suas vidas, era muito importante para 
mim que, na disciplina de EP, estes alunos do 2.º ciclo do ensino básico se pu-
dessem abstrair um pouco do ambiente pesado que se fazia sentir e pelo qual 
ainda estamos a passar.

A proposta aqui apresentada surgiu quando comecei a dar aulas, em Novem-
bro de 2020, sem qualquer experiência prévia no ensino formal, sem qualquer 
material de apoio ou estrutura pré-definida pelo grupo disciplinar da escola e 
com todos os desafios que uma pandemia trouxe: uso de máscara obrigatório, 
proibição de usar vários materiais nas aulas de artes como medida de prevenção, 
higienização frequente das mãos, entre outros. A acrescer a isto, a iminência de 
novos confinamentos, devido ao progresso do COVID-19 em Portugal, que vie-
ram a confirmar-se mais tarde. Devido a este último motivo, procurei, desde o 
início, criar materiais de auxílio às minhas aulas, que permitissem, tanto em sala 
de aula, como à distância, lecionar os conteúdos previstos no programa da disci-
plina, mantendo simultaneamente uma coerência visual e, tal como já mencionei 
na introdução, um fio condutor que tornasse as matérias cativantes e divertidas.
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Neste contexto em que estávamos todos praticamente impedidos de viajar 
e de sair dos concelhos devido à propagação do vírus, pensei que a proposta de 
uma “Viagem pelo Mundo” despertaria o interesse necessário nos meus alu-
nos e que permitiria também enriquecer as suas experiências visuais. Partindo 
de Pestalozzi, Cižek e Maria Montessori, que consideravam nas suas escolas a 
importância de deixar a criança desenhar livremente para, através da desco-
berta, chegar a uma criação artística, tentei que cada uma das actividades ti-
vesse a parte criativa e de total expressão sem negligenciar a realidade, pois, tal 
como nos alertou Dewey (2010 [1934]), devemos dar liberdade à criança, mas 
não criando um ambiente de tal modo artificial que a afaste da realidade. Nesse 
sentido, relacionou-se cada atividade com um país e artista dele proveniente, 
revisitando o seu percurso, as obras mais conhecidas, bem como aflorando as 
correntes artísticas e técnicas exploradas, sem descurar o espaço para reflectir 
e discutir ideias entre toda a turma.

2. As actividades propostas
Através desta metodologia, pretendeu-se desenvolver as aprendizagens essen-
ciais para o 2.º ciclo do ensino básico, em todos os domínios: apropriação e re-
flexão, interpretação e comunicação e experimentação e criação (DGE, 2018), 
numa aproximação à abordagem triangular de Ana Mae Barbosa (2010): ver, 
contextualizar, fazer. Cada proposta dividia-se em dois momentos: O primeiro 
de natureza expositiva, em que eram apresentados, com recurso a uma apre-
sentação PowerPoint previamente preparada, o país que iríamos visitar e o 
respetivo artista, sendo apresentado o seu contexto histórico, introduzidas as 
correntes artísticas em que se inseriu e visualizados vários exemplos das suas 
obras de arte. E o segundo momento consistia, geralmente, na proposta de uma 
atividade a ser desenvolvida a partir de uma ou várias obras, informando os ma-
teriais que iríamos usar e explicando especificamente o trabalho, por etapas, de 
modo a facilitar a sua compreensão. Esta proposta estava sempre de alguma 
forma ligada ao artista apresentado, quer fosse através das técnicas utilizadas 
ou desenvolvidas por ele nas suas obras, quer fosse através dos materiais ou de 
outra característica específica do seu trabalho como, por exemplo, o recurso à 
síntese ou à utilização da cor.

As primeiras atividades estavam ligadas diretamente à temática da viagem, 
para desta forma consolidar a narrativa. A primeira de todas foi também uma 
ferramenta para apurar, não só a sua criatividade, dando liberdade suficiente 
para poderem explorar temáticas que quisessem, como também a sua destreza 
e ficar a conhecer mais aprofundadamente cada um dos alunos. Este trabalho 
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Figura 1 ∙ Capa elaborada por um aluno. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Capa elaborada por um aluno. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Aluno a trabalhar na colagem utilizando a técnica 
“pintar com tesouras”. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Trabalho terminado utilizando a técnica “pintar 
com tesouras’’. Fonte: própria.
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ajudou-me a perceber onde se encontravam para poder orientá-los nos traba-
lhos futuros.

O primeiro trabalho consistiu então na criação de um passaporte (livreto de 
formato A5). Cada um tinha de idealizar a capa do passaporte baseado naquilo 
que mais gostasse, incluindo na página a palavra “Passaporte”, depois no inte-
rior, composto de várias páginas, o aluno tinha de escrever e representar alguns 
aspectos sobre si, como os seus passatempos e disciplinas favoritas. Deveriam 
também realizar um auto retrato, onde podiam utilizar os materiais que quises-
sem, deveriam desenhar também a sua mão de forma “realista” com o auxílio 
do seu próprio contorno, e por fim representar lugares que já tinham visitado e 
os que gostariam de vir a visitar no futuro. 

Outro trabalho foi o da capa da disciplina, sendo que esta seria a mala uti-
lizada pelos alunos durante esta viagem para guardar todos os trabalhos (“re-
cordações” dos países visitados). Para a realização deste trabalho apresentei 
vários exemplos ilustrativos do resultado final pretendido para a mala de via-
gem, contudo cada um poderia ilustrar a capa da forma que quisesse bem como 
utilizar os materiais e técnicas que pretendesse, lápis de cor, guaches, recortes 
e colagens, autocolantes, etc. Resultando, como se pode observar nas figuras 1 
e 2, em resultados diferentes. 

Como já indicado, nas propostas seguintes iniciou-se então esta viagem 
com paragem por diversos países como: Portugal — Amadeo de Souza-Cardo-
so, Espanha — Miró, França — Matisse, Holanda — Van Gogh, Itália — Severini, 
Estados Unidos da América — Warhol, entre outros.

Se por um lado, recordávamos as técnicas artísticas que tinham sido adqui-
ridas previamente pelos alunos, por outro lado, introduzíamos aos poucos no-
vas técnicas, como por exemplo a conhecida “pintar com tesouras”, do artista 
Henri Matisse (Figura 3 e Figura 4), que correspondeu a um dos primeiros paí-
ses da viagem, a França e que se revelou muito desafiante.

Exploraram-se também diferentes materiais, permitindo a criação de traba-
lhos bastante variados e proporcionando um leque vasto de experiências senso-
riais e artísticas. Notei que os alunos vinham com bastantes dificuldades a nível 
da motricidade fina e não posso deixar de mencionar que esta foi uma das mais 
visíveis consequências do ensino à distância que vivenciaram no último e no 
actual ano lectivo. Contudo, fiquei muito satisfeita e surpreendida com os tra-
balhos realizados por alguns alunos, como, por exemplo, sobre o Andy Warhol 
na nossa paragem nos EUA os que apresento na Figura 5 e Figura 6.

Finalmente, gostaria ainda de mencionar dois aspectos que me chama-
ram muito à atenção nos trabalhos realizados pelos alunos e que considero 
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Figura 5 ∙ Trabalho realizado por uma aluna para o tema 
“EUA — Andy Warhol”. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Trabalho realizado por uma aluna para o tema 
“EUA — Andy Warhol”. Fonte: própria.
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interessante partilhar. Ambos estão relacionados com as temáticas aborda-
das pelos alunos nos seus trabalhos. Em primeiro lugar notei de forma geral 
na maioria dos alunos a presença constante de personagens de desenhos ani-
mados geralmente ligados ao Anime (Figura 5) e de jogos e aplicações de tele-
móvel, nomeadamente redes sociais. O que reforça a magnitude, muitas vezes 
excessiva, das plataformas digitais na vida das crianças, que não largam o tele-
móvel nem mesmo durante as aulas. E que por mais paradoxal que possa ser, o 
que deveria servir para estarmos cada vez mais conectados uns aos outros, na 
realidade acaba por separar os jovens que se sentem mais confortáveis a falar 
através da internet do que pessoalmente (por exemplo nos intervalos, onde ob-
servo constantemente os alunos com os olhos postos nos dispositivos móveis). 

Em segundo lugar, notei que os alunos estrangeiros ou com origens imi-
grantes, que tiveram uma presença constante nas minhas turmas, sentiam uma 
grande necessidade de nos seus trabalhos mostrarem a sua nacionalidade de 
origem, através da bandeira do país ou outras simbologias, o que revela a im-
portância que os trabalhos artísticos podem ter para os jovens se afirmarem e 
não só se expressarem. A arte é uma linguagem universal, pelo que nestes tra-
balhos os alunos não tinham as barreiras linguísticas que muitas vezes os as-
sustam e desmotivam em outras disciplinas, como chegaram a confessar-me.

Conclusão
Através das narrativas da viagem à volta do mundo, os alunos de 2.º ciclo do 
ensino básico envolvidos neste projeto alargaram os seus horizontes criativos, 
bem como a sua cultura geral e artística. Verificou-se também um maior inte-
resse pelas artes visuais e algum reconhecimento das potencialidades das mes-
mas profissionalmente. Foram ainda consolidadas as aprendizagens nos três 
domínios já mencionados: Apropriação e Reflexão, a Interpretação e Comuni-
cação e a Experimentação e Criação. Para além disso, é ainda de sublinhar que 
a sala de aula foi recriada de modo a tornar-se um espaço propício ao desen-
volvimento saudável das atividades, sendo proporcionada liberdade para cada 
um expressar o seu cunho pessoal e, ao mesmo tempo, desenvolvido o sentido 
crítico, ao refletirem coletivamente sobre as suas experiências, a partir dos tra-
balhos que realizavam.

Esta abordagem didática contribuiu para o desenvolvimento dos alunos em 
várias dimensões: compreenderem-se melhor a si próprios e ao mundo, ex-
pressar os seus sentimentos através da arte, explorar a sua criatividade, a sua 
imaginação, o olhar crítico e analítico sobre aquilo que observam, para além 
do conhecimento de diversas culturas, movimentos e técnicas artísticas, que 
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contribuíram para ampliar a sua cultura visual no que respeita à arte erudita, 
mas também a alguns elementos da arte tradicional. Por fim, é de salientar o 
papel activo e interveniente dos alunos na disciplina, pois foi-lhes facultada a 
possibilidade de escolher os países que iriam visitar a seguir, assim como os ar-
tistas que gostariam de conhecer ou as técnicas que gostariam de experimentar, 
participando com gosto e apresentando sugestões, que foram mais tarde incor-
poradas na preparação e dinamização das aulas.
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1. Introdução
Vivemos numa época extremamente tecnológica, onde o efémero e o facilitis-
mo reinam. Um dos maiores desafios do ensino das artes na contemporaneida-
de é motivar e cativar os alunos criando abordagens mais criativas que vão ao 
encontro dos seus interesses e despertam a curiosidade dos mesmos.

Este projeto tem como objetivo, o desenvolvimento do pensamento criativo, 
o trabalho de equipa, a autonomia e o aprofundamento de competências técni-
cas, colocando em prática as aprendizagens adquiridas ao longo do Curso Pro-
fissional Técnico de Multimédia, no decorrer da UFCD 9604 — Comunicação 
visual — o guião e o storyboard . 

Após a exposição teórica dos conteúdos programáticos propôs-se a realiza-
ção de um documentário sobre o tema Interculturalidade, tendo em conside-
ração o domínio de cidadania a ser tratado pela turma, uma vez que a Escola 
Secundária Dr Azevedo Neves tem alunos de várias nacionalidades em grande 
número, e a própria turma é multicultural. 

O projeto está dividido em três fases distintas. Numa primeira fase, está in-
cluída a divisão de tarefas, como trabalho de grupo pretende-se que todos con-
tribuem de igual forma e sejam responsáveis; a construção de um guião, onde 
decidem o objetivo do documentário, as técnicas e os recursos materiais a utili-
zar, as nacionalidades presentes na escola e quem são os alunos entrevistados; 
exploram o espaço escolar e escolhem os planos a usar , assim como a ordem 
em que estes aparecem; realizam ainda um mapa de trabalho, onde organizam 
os tempos de aula semanalmente, indicando o dia, a hora, o tipo de filmagens e 
os entrevistados. Por fim, criam um storyboard, momento em que colocam em 
imagens o que decidiram em grupo para a construção do guião.

Após toda a parte mais teórica e de organização, passamos para uma se-
gunda fase, mais prática e de exploração, onde decorre o desenvolvimento do 
projeto. Nesta fase os alunos colocam em prática as ideias que colocaram no 
papel e as aprendizagens anteriores, explorando a própria criatividade, através 
de filmagens, fotografia, entrevistas e da posterior edição de vídeo no programa 
de edição audiovisual Adobe Premiere e no programa Adobe Photoshop com as 
técnicas escolhidas. 

Por fim, na terceira fase, será feita a divulgação do documentário com a cria-
ção de cartaz impresso e a comunicação adequada para redes sociais.

Este projeto é realizado no tempo de aula ao longo do módulo, uma vez que 
este tem 60 tempos curriculares e desta forma pretende-se, além de consolidar 
aprendizagens, estimular os alunos para a área da multimédia, desenvolver a 
criatividade e a autonomia, cooperação e responsabilidade com o desenvolvi-
mento de um projeto desde a fase inicial até à fase final.
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2. Conceito de documentário
O vídeo documentário caracteriza-se por apresentar um determinado aconte-
cimento ou facto, mostrando a realidade de modo mais amplo, pessoal, com 
maior proximidade e pela sua extensão interpretativa. Esta é uma linguagem 
regularmente usada em cinema e tem como objetivo estabelecer um elo de li-
gação entre os receptores da mensagem transmitida e o realizador da obra, de 
forma a permitir uma empatia capaz de proporcionar uma reflexão sobre os as-
pectos quotidianos que nos cercam. Para Manuela Penafria, mestre em Ciência 
da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, Covilhã — Portugal, o do-
cumentário tem o objetivo de voltar a atenção dos espectadores para os aspec-
tos quotidianos e estabelecer uma ligação entre os acontecimentos.

Incentivar o diálogo sobre diferentes experiências, sentidas com maior ou menor in-
tensidade. Apresentar novos modos de ver o mundo ou de mostrar aquilo que, por 
qualquer dificuldade ou condicionalismos diversos, muitos não vêem ou lhes escapa. 
(Penafria, 2001:5)

Este género de produção audiovisual possibilita uma diversidade temática, 
pois documenta assuntos relacionados desde a vida animal aos aspectos e ta-
bus da sociedade.

Experimentar o pulsar da vida das pessoas e dos acontecimentos do mundo no ecrã é 
o que o documentário tem de mais gratificante para nos oferecer. É, sem dúvida, um 
modo de incentivar um conhecimento aprofundado sobre a nossa própria existência. 
(Penafria, 2001:8)

3. Desenvolvimento
O desenvolvimento deste projeto, no contexto da disciplina de Projeto e Pro-
dução Multimédia de 11º ano, teve o intuito de dar continuidade aos conteúdos 
abordados ao longo do curso e, simultaneamente, dar resposta aos objetivos 
do módulo e enquadrar o próprio Agrupamento de Escolas. Tendo em conta a 
abordagem do módulo 9604 — Comunicação visual — o guião e o storyboard, 
apesar da imposição do tema “Interculturalidade”, foi dada aos formandos a 
possibilidade de escolha e tomada de decisão, quanto ao objeto de comuni-
cação e à sua realização. A turma, manifestou agrado em realizar um projeto 
audiovisual que exploraria diversos saberes que já tinham sido desenvolvidos 
anteriormente, e uma certa excitação pela responsabilidade e autonomia que 
este projeto permitiu.
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Figura 1 ∙ Alguns elementos da turma. Agrupamento de Escolas 
Dr. Azevedo Neves. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Explorar o espaço escolar e enquadramentos a utilizar. 
Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves. Fonte: própria.
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O projeto foi desenvolvido por etapas que passaram pela exposição teórica 
do conteúdo e exercícios práticos para a compreensão dos mesmos, definição 
do tipo de documentário a realizar e a mensagem a transmitir (guião), explo-
rar e definir os respetivos 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 produção do projeto foi realizada 
na íntegra em contexto sala de aula, no decorrer do módulo. Interculturalidade 
era o domínio de cidadania a abordar pela turma no decorrer do ano letivo, e 
o Agrupamento de Escolas Dr Azevedo Neves tem presentes alunos de várias 
nacionalidades (Figura 1), encontrando aqui o cenário perfeito para a concre-
tização deste projeto no seio da disciplina de Projeto e Produção Multimédia, 
onde os alunos trabalham os objetivos e metas, referidos anteriormente, em 
momentos específicos no decorrer da concretização do projeto.

Numa primeira fase os formandos realizaram pesquisas sobre intercultura-
lidade e documentários como forma de reforçar a sua cultura visual e adquirir 
mais conhecimentos e inspiração para iniciarem o projeto. Segue-se um debate 
e partilha de ideias que levam à definição do objetivo, das tarefas de cada ele-
mento da turma e das atividades a realizar. A elaboração do guião foi um tra-
balho conjunto no que diz respeito às ideias e tomadas de decisão, no entanto, 
um dos alunos ficou responsável pelo seu desenvolvimento escrito e adequação 
durante o processo de gravações. Posteriormente, quando as gravações tiveram 
lugar, os formandos ficaram encarregues de falar com os colegas a fim de conse-
guirem as autorizações para realizar as entrevistas necessárias. Além do com-
promisso que os formandos tinham na mobilização de recursos, estes estavam 
também encarregues da escolha e exploração de espaços da escola que fossem 
convenientes para a gravação das entrevistas (Figura 2 e Figura 3). 

Os alunos foram incitados a cooperar uns com os outros, a serem autóno-
mos e a ter sentido de responsabilidade. Se algum elemento da turma faltasse 
com o seu compromisso de cumprir a tarefa que lhe ficou designada, 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. No final de todas as aulas era relembrado o 
estado do projeto e as tarefas a realizar na próxima aula, evitando deste modo 
que os formandos estivessem alheios à participação que teriam na aula seguin-
te. Um dos problemas 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, que era reflexo da 
cultura à qual os formandos tinham sido expostos até à data. Como em todas 
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Figura 3 ∙ Explorar o espaço escolar e 
enquadramentos a utilizar. Agrupamento de Escolas 
Dr. Azevedo Neves. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Registo fotográfico e “Behind The Scenes”. 
Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Registo de dados do entrevistado. Agrupamento  
de Escolas Dr. Azevedo Neves. Fonte: própria.
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as turmas, existem elementos mais proactivos que outros e a realização desta 
atividade teve em consideração as características individuais de cada elemento 
e da turma em geral, desenvolvendo um ambiente de bem-estar propício à coo-
peração e ao desenvolvimento de competências individuais. A realização do 
documentário sobre Interculturalidade, acrescenta significado ao trabalho pro-
posto e tenta estimular deste modo a iniciativa e imaginação dos formandos, 
pois a sua realização exige a necessidade de pensar de forma criativa no melhor 
modo de execução de acordo com os recursos disponíveis tendo em conside-
ração os enquadramentos, os ângulos de visão, as distâncias focais, os planos 
fixos e em movimento em função da mensagem e do destaque pretendido. 

Além dos elementos responsáveis pelas gravações e pelas entrevistas para o 
documentário, dois alunos faziam a cobertura das entrevistas através de registo 
fotográfico e um outro realizava um “behind the scenes” para posterior divul-
gação nas redes sociais (Figura 4, Figura 5 e Figura 6). Com o desenvolvimento 
deste projeto, os alunos tiveram a oportunidade de “simular” uma experiência 
que poderia acontecer de facto no mercado de trabalho relacionado com a pro-
dução cinematográfica. Esta produção foi realizada com o material fílmico e fo-
tográfico disponível na instituição de ensino. No decorrer das gravações (Figura 
7 e Figura 8) a interação entre os formandos e destes com o professora, assim 
como a aplicação de conhecimentos prévios relacionados com a área, foi sem 
dúvida uma mais valia no que diz respeito a aprofundar e consolidar aprendiza-
gens e ao desenvolvimento e conclusão do projeto. 

Após a conclusão das gravações e do registo fotográfico, passamos à parte 
da edição audiovisual, recorrendo ao programa de edição Adobe Premiere para 
editar o documentário explorando a criatividade enquanto aplicam legendas, 
transições, músicas e cortes mas tentando preservar a fidelidade do processo e 
o ambiente natural onde decorrem as gravações, por entenderem que é este o 
conceito de documentário escolhido e utilizado. Para edição do registo fotográ-
fico, recorrendo a enquadramentos, balanço de cores e contraste, Adobe Pho-
toshop foi o programa utilizado. O “Behind The Scenes” utilizado para divulga-
ção nas redes sociais, os alunos utilizaram a app DJI Mimo para a construção de 
pequenos vídeos. 

Foi aplicada a aprendizagem cooperativa e a resolução de problemas no 
decorrer do projeto enquanto metodologias de aprendizagem que visam pro-
mover a autonomia, cooperação e responsabilidade. A aprendizagem coope-
rativa é um método de ensino que permite aos alunos compartilhar a apren-
dizagem, ensinar e aprender em cooperação tornando-os agentes ativos em 
todo o processo. Esse tipo de aprendizagem favorece o ensino compartilhado 
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Figura 6 ∙ Registo fotográfico e “Behind The 
Scenes”. Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo 
Neves. Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Entreajuda entre alunos. Agrupamento de Escolas 
Dr. Azevedo Neves. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Interação entre os alunos e a professora. 
Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves. Fonte: própria.



36
1

e a distribuição de papéis pelos próprios alunos integrados em grupos de traba-
lho, tal como se verificou na primeira fase do projeto “Documentário sobre In-
terculturalidade na Escola”. O professor passa a ser coordenador e orientador. 
As vantagens desta metodologia incluem a construção de novas ideias com a 
contribuição dos pares, o que favorece principalmente os alunos que têm mais 
dificuldades e enriquece os mais favorecidos; As atividades são propostas pelo 
professor e determinam o papel de cada aluno para resolver o problema. Por 
sua vez, a metodologia de resolução de problemas orientada quando adapta-
da à aprendizagem criativa, facilita a descoberta pessoal da criança por meio 
da auto aprendizagem. Tem como vantagens o desenvolvimento de estratégias 
pessoais, mantém a motivação, permite o domínio de conteúdos e a descoberta 
de princípios. Com a metodologia de resolução de problemas, o aluno procura 
e adquire conhecimentos por si mesmo, de forma pessoal, criativa e não dire-
cionada (Torre, 1991).

Pretende-se mostrar à comunidade escolar o fruto do trabalho desenvolvido 
naquele módulo com o intuito de valorizar o trabalho desenvolvido pelos alunos.

O Documentário sobre Interculturalidade na Escola pode ser visualizado no 
seguinte link: https://youtu.be/pfBmgO4CrKo

Conclusão
O filme é um meio de comunicação como outro qualquer e um meio de comuni-
cação intercultural por excelência. São inúmeras as vantagens da utilização da 
imagem e das técnicas audiovisuais no domínio social, comunicacional, inter-
cultural, psicológico e educacional. 

O documento fílmico promove uma atitude de descentração (Piaget, 1970) 
a qual contribui para flexibilizar e relativizar princípios apresentados como úni-
cos e universais, buscando-se evitar comportamentos de intolerância e vindo a 
facilitar e aprofundar a comunicação junto dos diferentes grupos e comunida-
des (RAMOS, 2003).

Descrever através do filme consiste em apresentar de forma aprofundada ou simples-
mente fragmentada uma pessoa, um grupo humano, uma atividade ou um conjunto 
de atividades, um lugar, um momento etc. Trata-se, para o cineasta, de explorar, mais 
ou menos detalhadamente, os aspectos sensíveis do objeto de estudo. A descrição fílmi-
ca diz respeito somente indiretamente ao sensível não acessível pelo filme, como igual-
mente ao não sensível. O tátil, e olfativo, ou gustativo são simplesmente sugeridos ou 
indicados pelo filme graças à apresentação de manifestações concretas apreendidas 
pela vista e pela audição (Annie Comolli, 2003:16).

https://youtu.be/pfBmgO4CrKo
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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 coopera-
ção entre pares e a autonomia. 

 Vivemos numa sociedade cada vez mais multicultural, as intensas migra-
ções das últimas décadas, tornaram as sociedades menos homogéneas con-
figurando assim um tecido social diversificado e multicultural. Este processo 
desencadeou um reordenamento do sistema social, político, económico e con-
sequentemente no sistema educativo. O tema da Interculturalidade muito pre-
sente na atualidade, pretende incentivar os alunos a conhecer os conceitos de 
identidade e pertença, cultura(s), pluralismo e diversidade cultural, procuran-
do compreender causas e formas de discriminação, racismo e xenofobia para se 
promover o diálogo intercultural e o fenómeno de globalização e a sua relação 
com migrações, etnicidade e inclusão, fomentando o respeito e a empatia pela 
individualidade de cada ser humano.

No decorrer do projeto, foi visível o entusiasmo com o qual os alunos rea-
lizaram 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, resul-
tante desta unidade curricular, foi muito positivo.
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1. Narrativas Conceptuais — três olhares
Este projeto nasce da cooperação entre três instituições: a Universidade Lu-
sófona, na vertente do Mestrado em ensino das Artes Visuais, a Escola Se-
cundária Maria Amália Vaz de Carvalho, como a escola onde se desenvolve 
a investigação sob a orientação do Professor Cooperante, e a área da Fábrica 
de Projetos dos Serviços educativos do Museu Calouste Gulbenkian e Centro 
de Arte Moderna, contando ainda com a colaboração do Serviço educativo do 
Jardim Gulbenkian, e o contributo da Biblioteca de Arte, sem os quais o mes-
mo não teria sido possível.

Com este projeto procurou-se explorar o papel do Livro Objeto como instru-
mento pedagógico, ferramenta e estratégia de aprendizagem no ensino das artes.

Teve como finalidade o desenvolvimento e criação de um Livro Objeto, su-
porte de narrativas visuais, que parte do contato com a natureza, sustentado 
por uma consciência ecológica. Considerando a exploração dos meios e méto-
dos de produção de formas artísticas, assim como, o seu papel na consolidação 
do pensamento criativo, procurou dar-se continuidade ao aprofundamento do 
conhecimento dos recursos plásticos e técnicos dos alunos e estimular a sua ca-
pacidade de expressão emocional e criativa.

Foi aplicada a metodologia de projeto onde se utilizaram instrumentos de 
trabalho teóricos, práticos e técnicos, fazendo-se uma gestão flexível do currí-
culo. Com este método desenvolveram-se novas capacidades de trabalho nos 
alunos, rentabilizaram-se aprendizagens, criaram-se hábitos de pesquisa e au-
tonomia. Estimulou-se o trabalho cooperativo tendo os alunos um papel mais 
dinâmico e ativo com uma clara consolidação das aprendizagens. O processo 
ensino-aprendizagem com base na investigação ação revelou-se, para além de 
prazenteiro para todos os envolvidos, pedagogicamente muito válido tendo em 
conta os resultados plásticos atingidos.

A partir dos resultados obtidos, podemos afirmar que o Livro Objeto, da for-
ma como foi pensado e operacionalizado, se traduziu num bom instrumento 
para a aprendizagem e ensino das Artes Visuais, promovendo a aquisição de 
competências, o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade de 
cada aluno e aluna.

Apresentam-se de seguida as três perspetivas — três olhares de quem esteve 
na conceção, orientação e concretização deste projeto.

2. Primeiro olhar
Universidade Lusófona — aluna do Mestrado em ensino das Artes Visuais

O ensino da Arte passa por grandes transformações onde o processo de ensino 
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e de aprendizagem surgem a par. Baseando-se em estudos de Michael Parsons 
e Abigail Housen, Reis (2008, p. 8) diz: “Estar em contacto com a arte ao longo 
da vida é a chave para o desenvolvimento; sem um contacto permanente com a 
arte o desenvolvimento estético dos indivíduos não acontece. Arte e Educação 
estão interligadas, ou seja, a arte promove a criatividade que contribuirá para a 
formação do aluno. Esta relação próxima entre arte e educação é também re-
ferida por Fróis quando se refere às artes dizendo: “as artes podem ser objeto 
de interesse ao longo da vida escolar, com implicações na vida adulta (...) Eis o 
grande desafio para a Educação. Encorajar crianças e adultos a compreender as 
Artes Visuais constitui um objetivo global da Educação com implicações noutras 
áreas. (Fróis, citado por Jacinto, 2014, p. 16-17). Cabe ao professor a produção 
de conhecimento pedagógico, participação na comunidade escolar e promoção 
da aprendizagem através do planeamento das suas ações articulando-as com 
o projeto educativo e curricular da escola. Para Iavelberg (2003) a Arte promove 
o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos necessários 
a diversas áreas de estudo não sendo, no entanto, apenas isso que justifica a 
sua inserção no currículo escolar, mas o seu valor intrínseco como construção 
humana, como património comum a ser apropriado por todos.

Nesta investigação participativa que teve por base o Livro Objeto pretendeu-
-se analisar e mostrar a importância da introdução de novas práticas e soluções 
artísticas no ensino das Artes e a importância da mediação e colaboração com 
instituições museológicas extraescolares. Considerou-se necessário refletir so-
bre o papel do Livro Objeto no desenvolvimento do pensamento criativo e da 
expressão, dando assim continuidade ao aprofundamento do conhecimento 
dos recursos plásticos e técnicos dos alunos, assim como, de novas orientações 
concetuais e projetuais aliadas ao processo de ensino aprendizagem. O Livro 
Objeto constituiu-se como estratégia formativa enquanto prática educativa.

Ao longo deste processo foi adotada a metodologia de projeto no sentido de 
melhorar a prática pedagógica dos processos educativos, promover uma maior 
conexão entre teoria e prática e valorizar o papel do professor investigador, 
crítico, reflexivo e colaborativo na sua prática. Com este método desenvolve-
ram-se novas capacidades de trabalho nos alunos, rentabilizaram-se aprendi-
zagens, criaram-se hábitos de pesquisa e autonomia, estimulou-se o trabalho 
cooperativo e os alunos tiveram um papel mais ativo com resultados mais con-
solidados.

Os alunos apropriaram-se e refletiram sobre a temática proposta, pesqui-
sando sobre o tema realizando registos, recorrendo a diversas técnicas como 
o desenho, a pintura, as colagens, as cianotipias, entre outras. Conseguiram 
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Figura 1 ∙ Desenhos realizados no jardim da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Livro Objeto. Fonte: própria.
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melhorar o seu desempenho, assim como, reconhecer, utilizar e estabelecer 
relação entre os diferentes elementos estruturantes da linguagem plástica. Ar-
ticularam conhecimentos, selecionaram informação e utilizaram as temáticas 
definidas que tiveram como ponto de partida — o elemento natural do Jardim da 
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) (Figura 1).

Experimentaram diferentes tipos de suportes explorando as possibilidades 
expressivas dos materiais (grafites, carvão, ceras, pastéis, aguada, têmpera, 
aparos, entre outros), utilizaram diferentes modos de registo: traço (intensida-
de, textura, espessura, gradação, gestualidade e movimento), mancha (densi-
dade, transparência, cor e gradação) e técnica mista (combinações entre traço e 
mancha, colagens, entre outros modos de experimentação). Constatámos que 
os trabalhos realizados apresentaram qualidade técnica, expressiva e criativa, 
relativamente a todas as fases do processo )(Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 
5, Figura 6 a Figura 7).

A ligação estabelecida com a FCG numa dinâmica de relação escola/museu 
foi fundamental para o sucesso deste projeto. Verificou-se através dos testemu-
nhos produzidos pelos alunos que as visitas realizadas foram uma mais valia 
para o seu enriquecimento pessoal, ajudando a consolidar os seus conhecimen-
tos e a estimular a sua imaginação e criatividade. Para Frois (2000), uma das 
maneiras de aproximar as populações dos museus poder-se-á centrar no desen-
volvimento de atividades nestes, envolvendo escolas de vários níveis de ensino 
em ações continuadas, implicando a comunicação, o estudo dos públicos e a 
organização dos espaços. Mais do que saber o número de visitantes de um mu-
seu é fundamental indagar que mudanças ocorrem nos sujeitos.

Para além disso, os alunos contactaram muito positivamente, e para al-
guns foi pela primeira vez, com este espaço museológico, podendo tal facto 
constituir-se como um passo relevante para futuros contactos com este tipo de 
instituições. Segundo Yenawine (2000), os museus são os locais de interação 
chave com as Artes Visuais na maior parte das comunidades. Infelizmente, são 
ambientes de um modo geral especiais e exclusivos para muitos.

 Consideramos que o pensamento visual deverá ser valorizado como qual-
quer expressão do conhecimento humano não desligado da sua dimensão so-
cial, cultural e histórica. Permanece atual a interrogação sobre quais os desafios 
e tendências do ensino das artes nos dias de hoje e como é que os professores do 
ensino artístico podem ser mais inspiradores. No ensino das Artes as metodo-
logias e aprendizagens não podem ser fechadas e definitivas, mas sim abertas à 
mudança, de modo a potenciar e promover a literacia em artes. 
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Figura 3 ∙ Livro Objeto. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Livro Objeto. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Livro Objeto. Fonte: própria.
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 Neste projeto procurámos propiciar um espaço favorável às descobertas 
realizadas pelo aluno, permitindo a fruição de diferentes linguagens estéticas, 
através do reconhecimento e utilização dos elementos da linguagem visual, da 
experimentação, complementada com a pesquisa de materiais e técnicas, bem 
como novas formas de expressão e realização artística.

2. Segundo olhar
Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho — professora 
cooperante do Mestrado em ensino das Artes Visuais

A colaboração das escolas e as Universidades, na vertente da formação inicial 
de professores — do Mestrado em Ensino das Artes Visuais apresenta-se como 
uma oportunidade do desenvolvimento de práticas de partilha, reflexão con-
junta e como tal, de construção de conhecimento. O Mestrando tem oportuni-
dade de desenvolver uma aproximação à prática letiva usufruindo da experiên-
cia acumulada do Professor Cooperante (PC) — professor titular da disciplina. 
O PC, mediante a necessidade de explicitação dos processos tem a oportunida-
de de refletir, uma vez mais, sobre eles e desenvolver competências de partilha, 
tantas vezes afastadas das nossas escolas. Tanto Desbiens, Borges e Spallanza-
ni (2013) como Tardif e Lessard (2003) referem a importância dessa primeira 
aproximação à realidade da prática pedagógica como um momento marcante 
na vida do Estudante Estagiário (EE).

 Várias pesquisas têm refletido sobre as relações entre o PC e o EE na liga-
ção com o Orientador de Faculdade (OF) realçando a dependência dos PC das 
Normas das várias Instituições do Ensino Superior promotoras dos mestrados, 
muitas deles com particularidades específicas tanto ao nível dos currículos 
como das práticas (Albuquerque et al.,2005; A. Clarke et al., 2014; Crasborn, 
Hennissen, Brouwer, Korthagen, & Bergen, 2011).

 Da triangulação entre o PC, EE e OF, coloco a tónica na capacidade de o 
PC levar à prática um processo de implementação realmente inovador ao nível 
dos processos de ensino aprendizagem em vez de ser mais um reprodutor de 
práticas instaladas. Bullough e Draper (2004, p.408) apresentam a teoria do po-
sicionamento (positioning) quando se referem à importância do papel do PC.

 O projeto que apresentamos é um exemplo, que consideramos de bem su-
cedido, de uma prática que usa a metodologia de projeto como instrumento 
pedagógico numa forte relação de cooperação e parceria com uma instituição 
cultural e os serviços que oferecem à comunidade. 
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3. Terceiro olhar
Fábrica de Projetos dos Serviços educativos do Museu Calouste 
Gulbenkian e Centro de Arte Moderna

Na área «Fábrica de Projetos» — que integra a programação educativa do Mu-
seu Calouste Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna, desenhamos diferentes 
projetos de parceria e cocriação com as escolas, professores e alunos em torno 
de conceitos e temas relevantes quer para a sala de aula e currículos escolares, 
quer para o museu e o seu papel na sociedade enquanto agente transformador.

 Este projeto em concreto foi realizado por uma turma do ensino secundário 
da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, do décimo ano, na dis-
ciplina de Desenho do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, numa 
estreita e frutuosa colaboração entre os serviços educativos do Museu Calouste 
Gulbenkian, Centro de Arte Moderna e Jardim Gulbenkian, e ainda com o va-
lioso contributo da Biblioteca de Arte.

 Teve como ponto de partida a consciência ecológica e ligação à natureza, 
procurou desenvolver a capacidade de comunicação emocional e criativa dos 
alunos através da exploração de diferentes processos técnicos e meios expres-
sivos, reforçando a criatividade e a exploração plástica como ferramentas es-
senciais para comunicar ideias. O conceito de livro objeto, ou livro de artista foi 
o central, tornando-se o elemento inspirador para a construção individual de 
cada aluno e aluna.

 Quando a PC e a EE chegaram a nós andavam já autonomamente a explo-
rar o património natural do Jardim Gulbenkian, realizando recolhas de elemen-
tos naturais e registos gráficos vários. Contaram-nos com a questão de se pode-
ríamos de alguma forma contribuir para o projeto em que andavam a pensar e 
que forma poderia ser essa.

 Analisando o tema — relação entre natureza e livro objeto e o propósito — 
criação de livros objetos como forma de experimentação de várias técnicas e pro-
cessos artísticos para o desenvolvimento do pensamento criativo e da expressão 
artística, concebeu-se em parceria uma série de sessões pensadas neste sentido.

 Estas sessões consistiram numa visita orientada ao jardim, realizada pela 
respetiva equipa do serviço educativo, seguida de uma conversa com a equipa 
da Biblioteca de Arte em que os alunos puderam contatar com diferentes exem-
plos de livros de artista da nossa coleção e ainda conversar com um elemento de 
outro projeto que estava a ter a sua conclusão na altura — o Entre Vizinhos, com 
seniores da zona envolvente da Fundação Calouste Gulbenkian (figura 8) e que 
nesse ano tinha exatamente levado a cabo um trabalho participativo e colabo-
rativo com a artista visual Ana João Romana e criado um livro de artista, que foi 
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Figura 8 ∙ Encontro com a biblioteca de arte da Fundação 
Calouste Gulbenkian (Coleção de Livros de Artista e Livros 
Objeto e contato com o projeto 24 histórias Entre Vizinhos). 
Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Trabalho de cianotipia. Fonte: própria.
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também partilhado com os alunos, bem como a forma, processos e caminhos 
desta sua criação e três workshops.

 Os workshops realizados centraram-se em técnicas de cianotipia (figura 
9) que permite registar uma impressão em papel ou outra superfície com uma 
emulsão química e através da exposição solar de vários tipos de imagens a partir 
de elementos da natureza, inspirado pelas obras da artista Lourdes Castro em 
exposição no Centro de Arte Moderna e o seu livro Grande herbário de Sombras 
e em livros objeto com demonstração de vários e exemplos e experimentação 
de várias técnicas como o livro harmónio ou leporello, a encadernação japonesa 
e a cosida, livro instantâneo entre outras; no último workshop, este realizado na 
escola, foram iniciados os livros pelos alunos. O restante trabalho de desenvol-
vimento e finalização dos livros objetos ocorreu sob a orientação das PC e EE.

 Durante todo o processo houve articulação sobre as atividades entre o ser-
viço educativo, PC e EE, aferindo se seriam as atividades pensadas seriam as 
indicadas, partilhando ideias e conversando sobre os resultados.

 No final os alunos, PC e EE, criaram uma página online com os resultados 
dos trabalhos de cada aluno em forma de pequena apresentação vídeo e foto-
grafias do processo individual de cada Livro Objeto. Recentemente conseguiu-
-se criar uma exposição virtual no nosso site destes trabalhos e apresentação 
deste projeto. Uma exposição devida aos alunos.

 Os resultados criativos foram fruto de um rico processo de trabalho colabo-
rativo entre instituições (Figura 10).

4. Quando os olhares de cruzam
Quando estudantes-professores, estagiários, e professores cooperantes se en-
contram acontece algo de especial, uma dilatação do espaço e do tempo, onde 
cabem as ideias que cada um traz em si e as que vão construindo juntos. Repen-
sam-se estratégias e metodologias, aprende-se em conjunto num território de 
generosidade.

 Quando Museu e Escola se encontram conseguem algo que sozinhos não é 
possível, constroem-se caminhos educativos com contornos ímpares, que nas-
cem porque este encontro se dá. São caminhos — propostas, atividades, proje-
tos que se desenham à medida com conteúdos e temáticas pensadas cooperati-
vamente e que pretendem proporcionar aos alunos experiências pedagógicas, 
artísticas e culturais férteis, imersivas e significativas que cruzam perspetivas 
e olhares. 

 Com o museu podem explorar o património artístico e cultural à sua dispo-
sição, estão frente a frente com as obras de arte, próximos do universo artístico 
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Figura 10 ∙ Trabalho final de alunas. Fonte: própria.
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do passado e do presente, a aprendizagem é potenciada de forma fluida, inter-
disciplinar e transdisciplinar, que se adequa aos conteúdos das obras selecio-
nadas e que ocorre dentro duma dimensão comunicativa, a relação com a arte 
contribui para a compreensão do próprio sujeito e a relação que estabelece atra-
vés desta com as culturas de vários tempos e lugares (Csikszentmihalyi, 1990). 
No museu e com a escola, desenvolvem os seus objetivos curriculares de uma 
outra forma, que os implica e motiva potenciando aprendizagens duradouras e 
consolidando os seus conhecimentos.

 Há algo de novo no campo da educação e da educação artística neste 
caso, quando partilhamos territórios e trabalhamos em conjunto e este pode ser 
um caminho significativo para todos.
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1. Arte-terapia e inovação no ensino
No momento atual da educação, surgem diferentes propostas para dinamizar o 
ensino, seja em ambientes online a fim de contornar a problemática da pande-
mia, seja para melhor comunicar e fazer sentido os conteúdos na vida dos alu-
nos, ou ainda a estabelecer relações diferenciadas, buscando prender a atenção 
do estudante integrando a educação com a intensa mudança tecnológica e so-
cial. Dessa maneira, consideramos relevante olhar para a história e verificar-
mos o que já foi feito em épocas em que igualmente ansiava-se por inovação. 
Poderá ser uma fonte de inspiração, mas também uma busca de práticas que 
respondam a questões da atualidade. 

Pretendemos levantar o passado sendo uma maneira de afirmar o presen-
te, possibilitando novas reflexões sobre antigas formas de atuação, como por 
exemplo, a que levaria a introdução de conceitos da arte-terapia a contribuir 
para formas de ensino que permitam estimular crescimentos criativos.

2. Florence Cane: Arte e emoção
Há um século, na década de 1920, a artista e professora Florence Cane (1882-
1952), irmã da psicanalista Margaret Naumburg (1890-1983) que é considerada 
a ‘mãe da arte-terapia’ nos EUA (Rubin, 2010), desenvolvia uma proposta de 
educação artística com um pensamento e uma atenção totalmente voltada para 
o desenvolvimento integral criativo da criança.

Cane nasceu em Nova York e foi na Walden School, fundada pela sua irmã 
em 1915, que pôs em prática uma forma de ensino da arte inspirada nas teorias 
psicanalíticas e na educação progressista, pensando na criança como um todo, 
no seu bem-estar físico e emocional e em condições ótimas para a criação artís-
tica. Enquanto procurava usar o desenho não como algo que precisa ser melho-
rado, mas como um índice do estado da criança, compreendia que o resultado 
refletiria os seus sentimentos e a sua condição emocional.

Assim como as demais teorias da educação artística que surgiram na pri-
meira metade do século XX, o seu trabalho também foi influência para o de-
senvolvimento da arte-terapia. Interessava-se pelas imagens inconscientes na 
arte das crianças, mas, apesar da sua visão terapêutica e interesse pelo mun-
do interno, Florence Cane não se intitulava uma terapeuta, mas sempre como 
uma educadora com conhecimentos em psicanálise e na psicologia analítica 
junguiana (Junge 2010).

 
3. Experiência, independência e democracia

John Dewey (1859-1952) é referência de um dos principais impulsionadores da 
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Figura 1 ∙ Florence Cane com o seu aluno na Walden School. 
Proposta de espontaneidade na criação artística, conectando 
mente e corpo. Fonte: Reimpressa de The artist in each of us 
(capa), 1989, Art Therapy Publications
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educação progressista, ultrapassando as oposições entre mente e corpo ou alma 
e matéria, valorizando as características próprias das crianças, sem dissolver as 
personalidades no grupo escolar. Dewey (1979) direcionou a sua filosofia para 
o campo democrático, enquanto princípio social e político e enquanto método 
de ensino. Para ele, “uma democracia é mais do que uma forma de governo; é, 
principalmente, uma forma de vida associada, de experiência conjunta e mu-
tuamente comunicada” (1979, p. 93), e por isso, uma sociedade democrática 
deve adotar um tipo de educação que promova relações e espíritos que permi-
tam mudanças, sociais ou individuais.

Enquanto filósofo, defendia a identificação do espírito com o eu indivi-
dual, considerando-o uma “consciência psíquica particular” (1979:321). A in-
dividualidade será manifestada através da liberdade que possibilita a inicia-
tiva intelectual e a espontaneidade na observação, seja em termos motores, 
sensoriais ou mentais. Na sua aprendizagem, a criança deve sentir-se livre de 
maneira que a sua originalidade seja patente na busca de exploração e enten-
dimento do que a rodeia. 

Valorizar a individualidade, ou a liberdade, para Dewey (1979), vai além da 
ausência de imposições de procedimentos escolares, compreende as condições 
disponíveis ao indivíduo para que, a partir da sua própria construção pessoal, 
possa contribuir com o social. Cane (1989:370) de modo igual considera que 
o professor é “a personificação do princípio democrático”. Desenvolver a in-
dividualidade de cada aluno é a sua tarefa principal, ao inspirá-lo e orientá-lo 
para uma cultura mais profunda e uma real democracia. A liberdade era vista 
por Dewey (1979) de maneira integral, reconhecendo os movimentos físicos na 
compreensão dos problemas e no empreendimento de reflexões necessárias 
para encontrar soluções. A imobilidade corporal orienta uma atitude mental 
contida e formatada levando a uma cognição limitada das experiências. Assim 
sendo, é através dos sentidos que o indivíduo participa e apreende o mundo ao 
seu redor, dando-lhe significado através dos sentimentos que lhe desperta.

Métodos como o de Maria Montessori (1870-1952) surgiram no início do 
século XX, propondo a observação das necessidades da criança desde os pri-
meiros anos de vida, e de que esta possui recursos internos extraordinários de 
aprendizagem e organização interna. Montessori (1987) interessa-se pelo estu-
do do desenvolvimento psíquico e afirma que a criança não alcança o seu cresci-
mento apenas pelas suas faculdades básicas, físicas e intelectuais, mas através 
de um processo criativo, buscando adaptar o ser que ela constrói às condições 
do meio-ambiente, com os seus próprios meios psíquicos. Esta ‘sensibilidade 
criativa’ é oriunda de um desenvolvimento positivo desde recém-nascido, um 
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estado que favorece a sua adaptação social, bem como a constituição da sua 
personalidade, o que influenciará diretamente nos processos de aprendizagem 
e relação com o seu meio-ambiente. Graças a essa sensibilidade criativa cria-se 
as funções de adaptação ao ambiente, formando a base integral da vida psíqui-
ca durante os primeiros anos de vida.

São conceitos como estes que irão inspirar Florence Cane no desenvol-
vimento da sua prática de ensino das artes, sem desvincular da experiência 
corporal. Afinal, a Walden School era uma escola progressista (Junge 2010). 
Naumburg, como a sua fundadora, tal como os outros educadores progressis-
tas, achavam que as escolas tradicionais limitavam as capacidades criativas das 
crianças, e no seu livro, de 1928, The Child and the World, discutiu o seu propósi-
to de mudança de currículos e metodologias que não promovesse o potencial de 
independência de ser e de saber da criança, fazendo valer os recentes estudos 
da psicologia, da biologia e da educação (Nucho, 2003).

O método de ensino de Cane envolvia a experiência através de três funções: 
movimento, sentimento e pensamento. “A arte é inspirada pelos sentimentos 
concebida pelo pensamento mas é executada pelo corpo” (Cane, 1989:41). Re-
conhecer a relação corporal como fundamental no processo criativo é admitir 
o quanto a criança necessita de respeito pelo seu desenvolvimento e pela sua 
visão de mundo. Igualmente acerca das suas limitações e dificuldades. A pre-
sentificação corporal, na sua diversidade e individualidade, despertará funções 
cinestésicas proporcionando uma aprendizagem muito mais alargada de si 
mesmo, do seu papel social e da sua capacidade criativa.

 
4. O corpo e a arte

A compreensão corporal e as funções cinestésicas são bases fundamentais no 
trabalho de Florence Cane (1930, 1989). A consciência dos gestos e do movi-
mento muscular combate os hábitos de posicionamentos tensos ou flácidos. A 
sugestão de novas posições para a criação artística, saindo da imobilidade de 
estar sentado atrás das mesas vai estimular a corrente sanguínea, possibilitan-
do planos diferentes de orientação e um uso consciente do tronco, dos braços e 
dos pulsos. Os dedos, depois de todo o corpo, serão as últimas partes a receber 
alguma comunicação cerebral. Um corpo desperto e energizado receberá com 
mais fluidez essa transmissão mental.

Ao posicionar o papel de maneira vertical, Cane (1989) fazia com que os 
gestos praticados fossem muito mais amplos, levando todo o corpo a movi-
mentar-se conjuntamente, muitas vezes motivado por um ritmo musical. Uma 
reeducação da respiração era proposta energizando as células, onde os traços 
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Figura 2 ∙ Alunos de Florence Cane a executar exercícios de 
liberação corporal. A folha de papel na vertical favorece a 
integração do corpo na criação do desenho. Fonte: Reimpressa 
de The artist in each of us (p.49), 1989, Art Therapy 
Publications
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e padrões são desenhados acompanhando o movimento de inspirar e expirar. 
Uma série de exercícios criativos levavam o corpo dos jovens a acompanhar os 
gestos, tal como propostas de desenhos em tamanhos grandes, que fazem com 
que a pessoa se estique ou se dobre. Era pretendido também que houvesse o uso 
da ação do ombro, sendo este movimento de importância na preparação para 
o desenho. O que Florence Cane percebeu intuitivamente, acerca do efeito do 
movimento corporal para a produção do desenho, ela depois descobriu através 
de pesquisas que há ligações nervosas nos ombros que ajudam a transportar a 
mensagem do cérebro para as mãos, e ao exercitá-lo, é acelerada o passar da 
mensagem. Isto quer dizer que estando de pé e a movimentar-se há mais possi-
bilidade de projeção das imagens criadas, ao invés de estando sentado e a usar 
apenas os músculos das mãos. Enquanto professora de crianças de todas as 
idades, Cane presenciava uma expressão mais fluída e natural como resultado 
deste trabalho rítmico. A liberação física potenciava uma liberação emocional 
facilitadora de criação de imagens através do desenho e da pintura.

 Florence Cane (1989) não estava interessada em ensinar técnicas, mas sim, 
em ajudar os alunos a encontrarem a arte dentro de si. O que não significava que 
não era possível uma criança adquirir habilidades, mas considerava que havia 
um momento certo de maturidade e segurança emocional a ser alcançado ao 
longo de um processo de desenvolvimento de intimidade com tudo o que envol-
ve a criação artística, tal como o reconhecimento dos materiais, ferramentas, 
experimentação de tintas, o sentir das cores e a ativação sensorial. Encontrar as 
suas preferências, gostos e ideias próprias. O contacto com o que gostariam de 
expressar requer um desbloqueio do campo imaginativo e a interiorização de 
um sentido de permissão para si mesmo. Esta consciência é também um cami-
nho de exploração e descobertas, para que a criação não se torne sem sentido, 
sendo realizada em torno do comando do adulto (professor ou não) que diz para 
fazer ‘isto’ e ‘desta maneira’. O importante para quem acompanha a educação 
da criança é questionar as melhores condições para a sua criatividade, verifi-
cando se o seu corpo está livre ou tem algum condicionamento, e se os seus mo-
vimentos tem ritmo, se os seus sentimentos estão presentes nas suas criações e 
se a sua imaginação está desperta ou adormecida.

 
5. Mindfulness em 1920?

 O objetivo básico do método de Florence Cane (1930:226) era o “desenvolvi-
mento do corpo, da alma e da mente do aluno por meio da experiência artísti-
ca”. Ela observava que alguns alunos necessitavam de exercícios de libertação 
corporal para se soltarem e descontrair os gestos rígidos. Outros, por sua vez, 
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solicitavam controlo e autodomínio. Em ambos os casos a condução a estados 
de relaxamento era um primeiro passo essencial, através da respiração cons-
ciente que aumenta o oxigénio do corpo, ativa a circulação e produz energia. 
Considerava que estas orientações de integração corporal eram mais relevan-
tes do que qualquer instrução verbal sobre arte que já poderia ter fornecido, 
pois não só desenvolvia a autoconfiança necessária para a criatividade como 
poderia ser a chave de acesso à imaginação e ao conteúdo interno.  

Além disso, o treino de faculdades como a observação, a memória e a per-
ceção é melhor desenvolvido numa condição física e mental de concentração e 
desligamento da influência de fatores externos que contribuam para uma dis-
persão de pensamento. Da mesma forma, descentrar de sentimentos negativos 
sobre si mesmo que levam a baixos índices de autoconfiança.

Dessa maneira, torna-se evidente a semelhança dos critérios desenvolvidos 
por Florence Cane em 1920 com o propósito da prática de mindfulness atual-
mente nas escolas. Vemos que ainda é uma minoria, não sendo um procedi-
mento geral, mas surgem programas escolares e professores interessados que 
buscam esta forma meditativa que induz ao relaxamento e à concentração (De-
marzo et al., 2020).

Por mindfulness entendemos ser uma técnica que faz uso de vários tipos 
de exercícios que envolvem basicamente a respiração e o corpo. O significado 
desta palavra inglesa é associado à ‘atenção plena’ ou ‘consciência plena’, o que 
podemos concluir que esta prática poderá levar o aluno a estar mais presente 
na sala de aula e com mais harmonia com o que o envolve. Da mesma forma, 
há evidências oriundas de estudos que referem que o mindfulness poderá ainda 
colaborar com melhores relações interpessoais e desenvolvimento de compe-
tências socioemocionais mais equilibradas (Demarzo et al., 2020). O estado 
consciente que se proporciona por meio desta meditação leva também a maior 
clareza das próprias capacidades, possibilitando o reconhecimento de aptidões 
criativas e aflorando cognições que facilitarão a aprendizagem, seja de maneira 
intelectual ou intuitiva. 

6. O rabisco e a imaginação
O jogo do rabisco aplicado a crianças tornou-se conhecido na área psicotera-
pêutica através do psicanalista Donald Winnicott (1996-1971) que utilizava esta 
técnica no consultório para o desenvolvimento da relação terapêutica com pa-
cientes de várias idades. Através do desenho espontâneo, criava um jogo em 
que o jovem tinha a possibilidade de se aproximar dos conteúdos do seu ver-
dadeiro Self. Quando Winnicott (1975) apresentava esta proposta, dizia ao seu 
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paciente para fazer o que quiser, na direção do que desejar. O jogo era iniciado 
com um simples rabisco que ele fazia numa folha de papel. A seguir convida-
va a criança a transformar o rabisco em alguma coisa que ela imaginasse, que 
poderia surgir criando assim uma forma, um desenho. E assim iniciava-se um 
diálogo, uma troca, uma relação. Na sua espontaneidade, Winnicott pretendia 
criar com este jogo um ambiente de confiança, que ampliasse as condições da 
criança em se sentir segura e confortável para expor os seus sentimentos.

Com a mesma finalidade de desenvolvimento criativo e confiança, Cane 
(1989) utiliza o mesmo jogo de maneira semelhante. Diferenciava por não fun-
cionar entre as duas pessoas, mas sim sendo a base de futuros desenhos que 
eram elaborados pelos alunos (crianças ou mais crescidos), tomando os rabis-
cos como ponto de partida do imaginário do criador. Os traços aleatórios no pa-
pel poderiam ser feitos de olhos abertos ou fechados, muitas vezes seguindo o 
ritmo de uma música de fundo. Fechar os olhos ajuda ainda mais o surgimento 
espontâneo e inconsciente das formas, da mesma maneira riscar com a mão 
contrária a que normalmente se usa.

Por imagens inconscientes compreendemos desenhos e pinturas (ou ou-
tras formas criativas) realizadas sem a racionalização derivada da técnica ar-
tística tradicional, sem mentalizar previamente temas ou modos de execução. 
Deixar fluir a construção de imagens é um dos propósitos. De acordo com Nise 
da Silveira (2001), que recorria à teoria junguiana, as imagens do inconscien-
te representam emoções e experiências vivenciadas, mesmo que reprimidas e 
inacessíveis conscientemente. Por isso que os estados de relaxamento são im-
portantes nesse processo, para que haja flexibilidade em estados defensivos de 
rigidez psicológica. Silveira ainda introduz que são “representações imediatas, 
produtos de uma função imaginativa do inconsciente” (2001:82), referindo 
uma qualidade relevante na vida psíquica do indivíduo, sendo uma expressão 
da situação consciente e inconsciente, imbuída de sonhos, fantasias e também 
de necessidades afetivas.

Cane chamava o jogo do rabisco de “um passaporte para o mundo da ima-
ginação” (1989:56). E tal como quem descobre formas nas nuvens, ela convi-
dava o seu criador para se sentar a uma certa distância da imagem rabiscada e 
associar projetivamente formas que viessem à cabeça. Ao dar continuidade ao 
desenho, que surgia sobre o rabisco, a pessoa libertava-se da inibição inicial, 
fazendo-a mais corajosa diante da folha de papel. Mesmo com jovens ou adul-
tos com habilidade técnica, ela sugeria esta proposta para que encontrassem 
imagens mais genuínas do seu imaginário, sem a padronização do que é aceitá-
vel artisticamente. Poderiam assim deixar de lado as imagens tradicionais que 
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Figura 3 ∙ Desenho realizado com base na “técnica do 
rabisco”, um método psicanalítico para o desenvolvimento 
relacional e criativo. Fonte: Reimpressa de The Artist in each of 
us (p.67), 1989, Art Therapy Publications.
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os estudantes de arte optam por fazer para agradar os observadores e assim dar 
espaço para expressar o que realmente é autêntico em si mesmo.

 
O que isto importa para a educação atual?

Podemos concluir que alguns métodos educativos atuais podem não ser exa-
tamente inovadores. Muito já se pensou e foi experimentado em termos de re-
novação do ensino. Antigos discursos ainda se mantêm depois de um século de 
desenvolvimentos, rompimentos e revoluções, tal como foi o século XX. Por es-
ses motivos, Maxime Junge (2010) refere um presente movimento nos EUA de 
‘retorno aos anos 40’, que busca reaver filosofias e métodos de ensino que signi-
ficaram inovação e conquista de uma nova forma de relação educacional. Tam-
bém nos anos de 1940 a arte-terapia foi estabelecida nos EUA e em Inglaterra.

Quando Diane Waller (1984) defende a importância da introdução da arte-
-terapia na formação de professores é porque eles próprios rejeitam o papel de 
provedores de materiais ou técnicas, sem que estas tenham algum sentido para 
o aluno. Buscam também, um maior desenvolvimento pessoal e profissional.

Sendo reconhecida como transdisciplinar (Philippini, 2005), a arte-terapia 
faz conexões com uma vasta área de conhecimentos que poderá contribuir para 
a formação de professores e educadores. Conforme a arte-terapeuta Márcia 
Gomes (2005), “para que a educação seja realmente transformadora, é preci-
so ampliar o grau de consciência dos educadores em todos os níveis” (p. 67), 
por isso, nas oficinas de arte-terapia para docentes que desenvolveu, enquanto 
formação contínua, em São Paulo, identificava a necessidade dos professores 
perceberem os seus próprios recursos internos, em termos de força, de criati-
vidade e de poder comunicativo para proporcionar uma educação criativa. Go-
mes (2005) refere também, a partir dessa experiência, que a criação livre atra-
vés das várias linguagens artísticas poderá contribuir para uma prática docente 
com maior reflexão, criatividade e diálogo. 

Portanto, mesmo ainda não tendo oficialmente um século de vida, a arte-
-terapia já não é uma prática tão nova quanto isso, mas sim, ainda é inovadora 
quando há a oportunidade de adentrar ambientes escolares, seja pela via tera-
pêutica ou por meios educativos. Se a arte-terapia propõe um processo de auto-
conhecimento através da livre expressão criativa e espontânea, identificamos 
na criança e no jovem, estas características inatas na própria expressão gráfica 
que está em constante processo de desenvolvimento e evolução. 
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1. Introdução 
O ensino das artes no Mackenzie sempre foi voltado para o aprendizado da 
história da arte com incentivo à produção plástica nos ateliês do colégio. Tal 
investimento resulta numa belíssima exposição de trabalhos durante o mês de 
outubo, mês em que se comemora o dia do Mackenzista. Grandes nomes da his-
tória da arte brasileira já passaram pelos ateliês do Mackenzie nos últimos 150 
anos; podemos destacar entre eles a artista modernista Anita Malfatti e o artista 
conceitual Wesley Duke Lee. 

Em 2020 seria um ano especial, o Mackenzie comemoraria 150 anos de exis-
tência. Uma escola que começou pequena, na sala de estar da Família Cham-
berlain, porém inovadora, aceitando em igualdade 

meninos e meninas sem fazer distinção de sexo, credo ou etnia, abrigando 
filhos de escravos e de famílias tradicionais nas mesmas salas de aula. 

Em 1870 o Brasil vivia sob o reinado de D.Pedro II e a cidade de São Pau-
lo em ascendente processo de modernização lucrando com a cultura cafeeira. 
Este era o cenário em que deu início há 15 décadas atrás ao Instituto Presbite-
riano Mackenzie.

2. 15 Décadas
A educação básica no Brasil é composta de 15 anos de aprendizagem. Iniciando 
com 3 anos na Educação Infantil, 9 anos no Ensino Fundamental e mais 3 anos 
no Ensino Médio. 

15 anos, 15 décadas — foi dessa forma que no final de 2019 começamos a de-
senhar a grande exposição de Arte para comemorar os 150 anos do Mackenzie.

Cada série seria responsável por contar, através da produção artística, um 
pouco da história do Mackenzie durante todos estes anos. Iniciando pelo mater-
nal com a década de 1870-1880 até a 3ª. Série do ensino médio contando o que o 
Mackenzie construiu entre 2011-2020.

Para iniciarmos este projeto, os professores de todas as disciplinas foram 
convidados à desenvolver uma pesquisa, levantando dados sobre a década a ser 
pesquisada e quais as inovações e contribuições do Mackenzie para a sociedade 
de um modo geral durante aquele determinado período.

Enquanto a pesquisa era desenvolvida ainda em 2019, a equipe de arte es-
tudava a exposição do ponto de vista das materialidades , das tecnologias, dos 
espaços, enfim...detalhes de “bastidores” . O que nós não imaginávamos é que 
tudo isso sofreria alterações radicais.
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3. Do presencial para o virtual
Em 15 de março de 2020 o estado de São Paulo entrou em confinamento, num 
efeito cascata, cidade por cidade foi fechando as portas do comércio, das esco-
las, das igrejas...a cidade de São Paulo, tão agitada ficou com suas ruas desertas. 
A princípio acreditávamos se tratar de um tempo entre 15 à 20 dias, mas as no-
tícias provaram que estávamos errados. No final de junho já não tínhamos mais 
esperança de voltarmos às aulas tão cedo. Foi então que começamos a conside-
rar a possibilidade de não termos mais nossa exposição de arte.

Contudo os recursos digitais tomavam cada vez mais lugar das aulas pre-
senciais e foi dessa experiência que veio a ideia de adaptarmos a exposição dos 
150 anos para um Museu Virtual de Arte.

A pesquisa de dados já tinha sido levantada e as idéias estavam à espera para 
entrarem em prática. Em conversa com a direção da escola e com a equipe de 
tecnologia, concluímos ser possível transformar a exposição num Museu Vir-
tual, sendo assim ficou decidido que cada série receberia informações gerais 
sobre a exposição, informações detalhadas sobre a década e um desafio de 
produzir seu trabalho em casa, com os materiais que tivessem disponíveis. Em 
seguida fotografariam a arte e enviariam o arquivo para os professores de arte, 
procurando diversificar nos materiais e nas técnicas.

4. Década por década
Sendo assim a exposição ficou dividida nos seguintes temas:

Quadro 1 ∙ A exposição dos 150 anos para um Museu Virtual de Arte

Série Década História

maternal 1870-1880 Visita de D.Pedro II à escola. 

Jardim 1 1881-1890 Sr. John Mackenzie doa dinheiro para escola.

Jardim 2 1891-1900 Assentamento da Pedra Angular do Edifício Mackenzie

1º.ano 1901-1910 Introdução do futebol na prática escolar e participação em cam-
peonato

2º.ano 1911-1920 Criado o curso de Arquitetura vinculado à Escola de Engenharia.

3º.ano 1921-1930 Biblioteca George Alexander, com mais de 50.000 livros.

4º.ano 1931-1940 1936 — Instituição do Dia do Mackenzista — Valores cristãos

5º.ano 1941-1950 1948 — Inauguração do Cabuçú — Acampamento recreativo

6º.ano 1951-1960 Mackenzie é considerado — Universidade do Brasil 

7º.ano 1961-1970 O Mackenzie cria Centro de Radio e TV e com Centro de Estudo 
e Planejamento
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8º.ano 1971-1980 Implementação do Curso de Pós Graduação em Astronomia e 
Astrofísica do Mackenzie

9º.ano 1981-1990 Inaugurado o Mackenzie Tamboré e instituído o bordão “Isto é 
Mackenzie!” (Poças Leitão)

1ª. série 1991-2000 O Mackenzie assume seu compromisso como uma instituição 
evangélica de cosmovisão cristã — Somos a Luz do Mundo

2ª. série 2001-2010 Implantado o SME— Sistema Mackenzie de Ensino

3ª. série 2011-2020 Mackenzie — Reinvenção Digital — Educação de Qualidade.

As imagens seguintes ilustram alguns dos processos de criação:

        

Figura 1 ∙ Crianças fazendo biscoitinhos para D.Pedro II
Figura 2 ∙ Marca das mãos como a Pedra Angular
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Figura 3 ∙ Projetos de Arquitetura.                               
Figura 4 ∙ Registros do Dia do Mackenzista
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Figura 5 ∙ Avanços Tecnológicos no Mackenzie       
Figura 6 ∙ Criado o Curso de Pós Graduação em Astronomia 
e Astrofísica
Figura 7 ∙ Mackenzie como Luz do Mundo.    
Figura 8 ∙ Implementação do Sistema Mackenzie de Ensino
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Figura 9 ∙ Kit criado no Espaço STEAM para montar o 
cardboard para visitar a exposição virtual.
Figura 10 ∙ O QC permite que você acesse o Museu Virtual 
de Arte — Mackenzie 150 anos.
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5. Card Board
Após a produção desenvolvida, os arquivos foram enviados e os alunos interes-
sados em montar a exposição virtual foram treinados pela equipe de tecnologia 
para elaborar a distribuição das obras pelos espaços digitais, tendo liberdade 
para decidir sobre a fontee tamanho dos nomes nos trabalhos, quais trabalhos 
ficariam juntos em cada sala virtual. 

Nos ateliês STEAM, foram desenvolvidos cardboards na cortadora à laser 
para serem distribuídos no sistema drive-thru para toda a comunidade ma-
ckenzista para que pudessem apreciar cada sala da exposição.

O card é um informativo disponibilizado junto com o material necessário 
para a montagem dos óculos de realidade virtual, visando à explicação do pro-
jeto juntamente com as instruções de como proceder para acessá-lo. O QC per-
mite que você acesse o Museu Virtual de Arte — Mackenzie 150 anos

Conclusão
A experiência deste projeto foi muito gratificante em diversos sentidos, desde a 
concretização da exposição, a busca por materialidades disponíveis nos lares, a 
integração com outras disicplinas, a pesquisa desenvolvida pelos professores, o 
treinamento Webinar para montagem digital, a confecção sustentável dos car-
dbords (ateliê STEAM), o envolvimento das famílias, o alcance que a exposição 
conquistou e acima de tudo o sentimento de pertencimento que todo macken-
zista sempre teve. 
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Abstract: The daily lives of schools are made of 
an unapprehensible and rebellious multiplicity 
of ways of existence of bodies that produces prac-
tices and tactics (Certeau, 2012) of resistance to 
the political forces that looks to find out how to 
rein them in. In this research we present part of 
a thesis research in which we produced an audio-
visual cartography (Deleuze & Guatarri, 1995) 
of the artistic creation experiences of students in 
a public high school in Brazil. The films made by 
the students bring up different perceptions of the 
school that touch and tease us to think the produc-
tion workshops as ways of “self creation” and the 
school as a piece of art (Dias, 2011). 
Keywords: Art / Creation / Aesthetics / School 
routines.

Resumo: Os cotidianos de escolas são uma 
multiplicidade inapreensível e rebelde de mo-
dos de existência de corpos que engendram 
práticas e táticas (Certeau, 2012) de resistên-
cia às forças políticas que buscam determiná-
-los. Neste trabalho apresentamos parte de 
uma pesquisa de doutorado em que realiza-
mos uma cartografia audiovisual (Deleuze & 
Guatarri, 1995) das experiências de criação 
artística de estudantes em uma escola pública 
de ensino médio no Brasil. Os filmes criados 
pelos alunos trazem diferentes percepções da 
escola que nos afetam e provocam a pensar as 
oficinas de produção como modos de “criação 
de si” e da escola como obra de arte (Dias, 
2011). 
Palavras chave: Arte / Criação / Estética / 
Cotidianos escolares.
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1. Iniciando as perambulações de uma pesquisa
As experiências pessoais, profissionais e acadêmicas vividas como professor 
em uma escola pública de Ensino Médio, no sertão da Bahia, Brasil, há mais 
de duas décadas, de modo especial (na última década) com a realização de 
oficinas de criação artística e a produção de imagens e informações sobre os 
acontecimentos cotidianos dessa escola, nos estimulou a realizar esta pesqui-
sa de doutorado no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (com bolsa CAPES), sobre as produções artísticas-
-estéticas de jovens/estudantes, seus efeitos na formação de seus corpos e na 
diferenciação/singularização dos cotidianos e dos currículos da escola.

Apresentamos neste trabalho apenas uma parte desta pesquisa (em anda-
mento) em que buscamos produzir uma cartografia audiovisual das diversas 
experiências de criação artística que envolvem estudantes na citada escola 
pública, tendo como inspiração a noção de rizoma e cartografia de Deleuze e 
Guatarri (1995). Dentre as experiências de criação (de poemas, músicas, filmes, 
telas, álbuns fotográficos etc.), realizadas através de diversos Projetos Artísticos 
(NB: Projetos Artísticos-Culturais propostos pela Secretaria de Educação da 
Bahia e realizados na escola há aproximadamente uma década, como o Projeto 
Artes Visuais Estudantis, Festival Anual da Canção Estudantil, Tempos de Arte 
Literária, Educação Patrimonial e Artística, Festival de Vídeos Estudantis, en-
tre outros) destacamos neste trabalho apenas uma delas: a produção de filmes/
vídeos por estudantes e a realização de festivais de exibição/apreciação para/
pela comunidade escolar e externa.

Para realizar a pesquisa convidamos um grupo de estudantes e ex-estudan-
tes a produzirem vídeos sobre seu envolvimento nas experiências de criação, 
compondo uma cartografia com traços dessas experiências em suas vidas, en-
tendendo que um mapa como parte de rizoma, de fluxos de acontecimentos 
possíveis, aberto e conectável “[…] em todas as suas dimensões, desmontável, 
reversível, suscetível de receber modificações constantemente.” (Deleuze & 
Guatarri, 1995: 21).

Aproveitando a experiência com as oficinas de criação artística realizadas-
pensadas (NB: Usamos palavras conjugadas inspirados em pesquisas brasileiras 
nos/dos/com os cotidianos escolares, realizadas por Nilda Alves, Inês Oliveira, 
Carlos Eduardo Ferraço dentre tantos, em que buscamos nos desviar epistemo-
lógica e politicamente dos binarismos que marcam as concepções modernas de 
ciência e filosofia do conhecimento.) na escola, decidimos realizar a produção 
da cartografia audiovisual também através de oficinas de criação a partir de dois 
movimentos principais: 
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No primeiro movimento (em andamento), propomos aos estudantes-interlo-
cutores da pesquisa uma experiência de contato-fruição-perambulação com/
pelas fotografias (Produzidas por estudantes no Projeto Comunicação, Intera-
ção e Aprendizagem, outro projeto desenvolvido na escola e que visa produzir 
imagens e notícias de seus acontecimentos), vídeos, sons e textos produzidos 
nas/sobre as atividades dos Projetos Artísticos, através da criação de um site 
(https://www.criarteceaco.pictures/) que reunisse esse material audiovisual, 
possibilitando o acesso e a provocação de memórias das experiências de cria-
ção artística. A ideia do site surgiu como maneira de possibilitar a pesquisa no 
momento de pandemia que estamos vivendo, em que a escola está funcionando 
de modo remoto, depois de ficar o ano de 2020, praticamente, sem atividade.

No segundo movimento (a realizar) os interlocutores da pesquisa, afetados 
pelo contato com as imagens-sons-textos, serão convidados a criarem vídeos/
filmes sobre seu envolvimento nas experiências de criação artística, expres-
sando se/como elas marcaram ou não suas vidas, sua formação e sua percep-
ção da/na escola. 

Contudo, considerando que a pesquisa encontra-se em sua fase inicial, a 
partir do processo de produção do site (https://www.criarteceaco.pictures/pro-
ve), de modo especial, com a inserção dos vídeos/filmes criados pelos estudan-
tes nas oficinas do Projeto Produção de Vídeos Estudantis (PROVE) e apresen-
tados nas três edições realizadas do Festival de Filmes Estudantis (2013, 2018 e 
2019), realizamos este trabalho buscando compreender as diversas perspecti-
vas ou os diferentes aspectos da escola que os estudantes escolhem apresentar 
em suas produções fílmicas, atentando para uma escola vivida-percebida por 
eles, a escola dos alunos, possivelmente pouco vista-ouvida por nós professores 
e demais sujeitos que nela atuam.

2. Os cotidianos escolares, pesquisa e criação
Os espaçostempos de escolas públicas constituem uma multiplicidade inapreen-
sível e rebelde de maneiras de existir e resistir produzidas pelos corpos (estu-
dantes, professores e demais pessoas) que em seus cotidianos (Certeau, 2012) 
engendram práticas e táticas de resistência enfrentando as forças políticas hege-
mônicas em suas estratégias de formação/determinação dos corpos através de 
currículos pensados de acordo com os interesses dos sistemas-mundos capita-
lista, ocidental, racista, patriarcalista, cristão... 

Nos cotidianos dessas escolas, a todo instante, acontece o encontro de uma 
pluralidade de modos de vida, de práticas, experiências e conhecimentos, um 
fluxo incontrolável e incessante entre os corpos que dele participam e compõem 
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redes de criação de saberesconhecimentos e de currículos praticadospensados 
(Oliveira, 2012). Nesse encontro coletivo coexistem várias escolas dentro de 
uma mesma escola: a escola dos alunos, dos professores, dos gestores, dos pais 
etc., promovendo conhecimentos e aprendizagens “[…] a partir de agenciamen-
tos coletivos que se produzem em meio à multiplicidade e a processos de rela-
ções não hierárquicas” (Ferraço & Carvalho, 2012: 145), redes que fluem, nos 
diversos sentidos, entre o vivido na escola e fora dela.

Dessa maneira, inspirados na Sociologia dos cotidianos, especialmente a 
partir de Certeau (2012) e de pesquisadores brasileiros que atuam nessa pers-
pectiva, direcionamos nossa atenção para a produção artística-estética (Shus-
terman, 1998; Hermann, 2010) dos estudantes, “consumidores” que habitam a 
escola e realizam invenções por meio de usos e apropriações da produção socio-
cultural que lhes é oferecida, subvertendo suas estratégias com “maneiras de 
fazer” ver-ouvir-pensar que “constituem as mil práticas pelas quais os usuários 
se apropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” 
(Certeau, 2012: 41).

Em consonância com essas ideias enveredamos pelos “labirintos pós” em 
pesquisa: as perspectivas pós-modernas ou pós-estruturalistas (Corazza, 2002) 
ou pós-qualitativas (St. Pierre, 2018) e pós-colonialistas/decolonialistas (San-
tos, 2002; Fanon, 2004; Maldonado-Torres, 2018; Oyěwùmí, 2017, dentre tan-
tos). Pretendemos, desse modo, nos desviar dos postulados modernos de ciên-
cia que estiveram vinculados à colonização europeia-ocidental e impuseram ao 
“resto do mundo” sua racionalidade (branca, patriarcal, cristã, privatista etc.) 
como universal, adotando como estratégia de submissão, dominação e expro-
priação a desqualificação e inferiorização dos modos de existência de outros 
corpos (não-ocidentais) e dos conhecimentos por eles produzidos.

Esse modus operandi ocidental-colonialista busca se perpetuar nos atuais 
sistemas-mundo de produção político-enocômico capitalista espraiados por 
quase todo o globo terrestre, instituindo-se como modo único de existência, 
uma colonialidade que estabelece sua racionalidade na organização das insti-
tuições, dentre elas as escolas e os centros de investigação e produção de co-
nhecimento nas universidades, inclusive nas públicas, cuja existência se fun-
damenta discursivamente no princípio ético e público da produção de uma 
diversidade de conhecimentos e de formas de viver-pensar-pesquisar.

A partir de Fanon (2004) e de tantos outros que estão buscando destruir 
a colonialidade e sua maquinaria capitalista-racista-patriarcalista-moralista 
de produção da inferioridade, subalternização, periferização, condenação e 
expropriação de povos, grupos e classes sociais, nos dispomos a enfrentar o 
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desafio de realizar uma produção crítica, uma experiência de corpo aberto, com 
o desejo de criar outros discursos, outras maneiras de pensar, entender, pro-
duzir e expressar conhecimentos com as experiências vividas pelos estudantes 
nos cotidianos de escolas públicas.

3. Criação de filmes e produção estética: a escola dos estudantes
Considerando os percursos iniciais realizados na pesquisa, com o contato com 
os estudantes-interlocutores e com o início da organização das imagens-sons-
-textos no site e, de modo especial, com o envolvimento na realização de parte 
das oficinas de criação artística na escola, percebemos como elas constituem 
momentos de apreciação/fruição e criação artística-estética em que os es-
tudantes conversam sobre os sentimentos, pensamentos e expressões que as 
obras lhes provocam, compartilham ideias e conhecimentos sobre os processos 
de criação percebidos nas obras apreciadas, discutem sobre as possibilidades 
de produção (temáticas, características, processos etc.), escolhem livremente 
como pretendem realizar suas criações e partilham experiências com colegas 
e orientadores das oficinas (professores e artistas convidados) durante todo o 
processo de criação.

O envolvimento dos estudantes nesse processo de criação artística-estética 
(Shusterman, 1998; Hermann, 2010) nas oficinas e suas performances nos fes-
tivais, saraus e exposições ocorrem a partir do seu interesse e participação vo-
luntária. São atividades que, geralmente, ocorrem fora dos espaçostempos das 
salas de aulas e das obrigações disciplinares, em concomitância, concorrência 
e, muitas vezes, em conflito com eles, já que os alunos, ocasionalmente, são 
questionados, reclamados e até delatados (à direção) por alguns professores 
(não envolvidos na realização das oficinas de criação), preocupados com pre-
juízos na aprendizagem deles nas suas disciplinas, ao se ausentarem das aulas.

Direcionando nossa atenção para o foco deste trabalho, a apreciação dos 
doze filmes/vídeos produzidos nas oficinas do PROVE, exibidos nas três edi-
ções do Festival de Filmes Estudantis, entramos em contato e somos afetados 
por modos de ver (Hernandez, 2011) produzidos pelos estudantes sobre algumas 
experiências, desejos, preocupações e percepções que lhes envolveram durante 
o ensino médio. “[...] As imagens e outras representações visuais são portado-
ras e mediadoras de significados e posições discursivas que contribuem para 
pensar o mundo e para pensarmos a nós mesmos como sujeitos.” (Hernandez, 
2011:32-3)

Os filmes trazem um olhar dos estudantes sobre certos aspectos e experiên-
cias da escola de maneira nem sempre vista por nós professores e pelos demais 



40
3

Figura 1 ∙ Filme: Ao nossos olhos (PROVE, 2013) Disponível 
em: https://youtu.be/0BQiSoPxO2A
Figura 2 ∙ Filme: A Rotina (PROVE, 2018)Disponível em: 
https://youtu.be/8OHulcdncng 
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sujeitos que nela atuam. Constituem experiências de intervenção artística que 
nos afetam e nos provocam a pensar, através da perspectiva dos alunos ao des-
tacarem percursos trilhados e espaços frequentados, gestos realizados, sons 
produzidos, atitudes e sentimentos desencadeados frente às normas, exigên-
cias e ritos que buscam dar forma aos movimentos e performances de seus cor-
pos na escola. 

Os vídeos produzidos no primeiro festival (2013) foram realizados a partir 
dos estudos na disciplina Filosofia sobre sensação e percepção e tiveram como 
orientação, apenas a possibilidade de produzirem vídeos sobre os espaços, tra-
jetórias e experiências vistos/realizadas pelos alunos e que não são percebidos 
pelos professores e demais pessoas que atuam na escola. Os vídeos produzidos 
apresentaram visualidades sobre percursos para a escola e dentro dela, espa-
ços/ambientes e acontecimentos da escola pouco vistos/percebidos como in-
tegrantes da escola, dificuldades ou problemas enfrentados pelos estudantes 
e que, muitas vezes, passam despercebidos aos olhos-ouvidos dos professores, 
gestores, funcionários.

Nos dois últimos festivais do PROVE as oficinas ocorreram fora do espaço 
disciplinar, com a participação de alunos interessados e dispostos a realizar 
suas produções fora do que se considera como atividades curriculares. Contu-
do, apesar de terem mais liberdade na escolha da temática dos filmes, a vida 
dos estudantes na escola continua a aparecer como tema principal. A rotina, os 
sofrimentos silenciosos dos estudantes, as relações entre as experiências que 
vivem dentro e fora da escola são apresentadas em sua gravidade, mas também 
com humor e alegria.

Histórias, textos e roteiros se entrelaçam com imagens, vozes e sons (ruídos 
e trilhas sonoras) em produções que narram os cotidianos da escola pela pers-
pectiva dos estudantes. Estes por sua vez, organizados em pequenas equipes, 
ocupam ao mesmo tempo os papeis de roteiristas, diretores, atores/apresenta-
dores/repórteres, cinegrafistas, compositores de trilhas sonoras e editores, de 
modo colaborativo, explorando as experiências que cada um tem, mas também 
experimentando desempenhar diferentes papeis e tarefas que nunca realiza-
ram em suas vidas. 

A realização dos festivais coloca em cena um trabalho que dura semanas de 
encontro e envolvimento, mobilizando a atuação dos estudantes em horários e 
espaços que não aqueles que dispões como espaços-tempos de aula. Para apre-
ciar os filmes produzidos a escola reúne todos os estudantes, professores, funcio-
nários e até mesmo pessoas da comunidade no pátio, possibilitando a experiên-
cia estética de ver-se em tela pela perspectiva dos estudantes-artistas produtores. 
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Figura 3 ∙ Filme: Desvendando os mistérios do ProEMI 
(PROVE, 2018) Disponível em: https://youtu.be/R3XyiRwpHYk 
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Além disso, algumas dessas produções participaram de festivais em etapas regio-
nais em que os estudantes criadores e outras pessoas da escola puderam se proje-
tar, ver-se e serem vistos em conjunto com outras escolas públicas, ampliando as 
sensações e sentidos provocados com a exibição fora da escola.

Na realização dos próximos passos da pesquisa esperamos dialogar com os 
estudantes sobre essas experiências e entender como elas afetaram seus cor-
pos, como eles se veem e como visualizam a escola a partir delas, como as con-
sideram dentre as demais atividades escolares, se/como as oficinas de criação 
constituem uma produção estética (Hermann, 2010) que contribui, na perspec-
tiva nietzschiana, para a “criação de si” e dos cotidianos da escola como “obra 
de arte” (Dias, 2011) que atravessa as fronteiras da escola, promovendo mo-
mentos de alegria, prazer e fruição coletiva.

Considerações inconclusas
A realização deste trabalho coloca em cena um pouco da potência das criações 
artísticas e da produção estética realizada por estudantes no desenvolvimento 
de projetos artísticos em escolas públicas. A experiência apresentada, que pos-
sivelmente ocorre de modo semelhante nas práticas e invenções de estudantes 
com seus professores em outras tantas escolas públicas espalhadas pelo mun-
do, nos permite perceber como as criações artísticas dos estudantes provocam 
agitações, afetações e tensões nos cotidianos de uma escola e nos currículos aí 
praticadospensados, produzindo singularidades e diferenciação.

Produzir cartografias audiovisuais dessas experiências nos possibilita um 
imaginário de escola, composto pelas várias imagens que produzimos dela e de 
nós mesmos, pela perspectiva dos vários sujeitos imbricados em seus cotidia-
nos, percebendo melhor como “nos tornamos nós mesmos” e como a escola 
“se tornou o que é” uma escola pública produzida pelo encontro coletivo das 
práticas minúsculas (micropolíticas) dos que nela vivem e não apenas pelas ma-
cropolíticas governamentais.
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1. Introdução
Os itinerários formativos são parte integrante do Currículo do Novo Ensino Mé-
dio, complementando a Formação Geral Básica e possibilitando, ao estudante, 
aprofundar seus conhecimentos e habilidades.

O objetivo deste artigo é apresentar e ressaltar a relevância do ensino do 
componente curricular Arte no processo de elaboração dos itinerários forma-
tivos “Mídias Digitais: Linguagens em Ação” e “Mídias Digitais: Comunicação 
e interação”.

A criação dos itinerários “Mídias Digitais” foi elaborada pela equipe de re-
datores de Linguagens e suas Tecnologias, do Programa de Apoio à implemen-
tação da Base Nacional Comum Curricular — ProBNCC, com objetivo de opor-
tunizar a construção de conhecimentos e habilidades, em processos de criação 
e produção, que possibilitem o uso de ferramentas e tecnologias digitais.

Para a construção dos Itinerários foram analisadas as condições de oferta 
das redes de ensino e o perfil dos estudantes, valorizando os anseios da comu-
nidade escolar.

Propomos abordagem e analises das fases da criação dos Itinerários — dos 
encontros formativos à revisão após consulta pública — e a articulação entre os 
estudos em Arte e os diferentes campos do saber.

2. O Currículo do Ensino Médio e o Programa ProBNCC
A etapa do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi ho-
mologada em 14 de dezembro de 2018. A concepção da proposta do Novo Ensino 
Médio é conseguência de anos de estudos e possui como pressupostos a Consti-
tuição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Plano Nacioal da Edu-
cação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (Figura 1).

A BNCC se constituiu como um referencial para elaboração dos currículos 
e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas de Educação In-
fantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio dos sistemas e redes de ensino das 
Unidades Federativas do Brasil. 

O Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular 
(ProBNCC) foi instituído pela Portaria MEC nº 331, de 5 de abril de 2018, e alte-
rada, em 03 de abril de 2019, pela Portaria MEC nº 756, pois se fazia necessário 
inserir aspectos específicos da implementação da BNCC para o Ensino Médio. 

Os trabalhos dos redatores do ProBNCC – etapa do Ensino Médio — foram 
iniciados em maio de 2019, com a elaboração da Formação Geral Básica — FGB, 
do Currículo de Linguagens e suas Tecnologias, do Currículo do Espírito San-
to. A área de Linguagens e suas Tecnologias é composta pelos componentes 
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Figura 1 ∙ Cronograma dos marcos legais para elaboração 
no Novo Ensino Médio. Fonte: Guia de Implementação do 
Novo Ensino Médio, 2019.
Figura 2 ∙ Redatores de Linguagens e suas Tecnologias. Fonte: 
Sedu/ES, 2019. Disponível em URL: https://sedu.es.gov.br/
Not%EDcia/equipe-probncc-se-reune-para-elaboracao-dos-
itinerarios-formativos#prettyPhoto
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curriculares: Arte, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e 
Educação Física. 

Com a finalidade de qualificar a produção do currículo, foram desenvolvi-
dos grupos de estudos e trabalhos com os integrantes da área, bem como, reu-
niões e encontros formativos articuladas com as demais áreas de formação. 

O Currículo do Espírito Santo concebe as aprendizagens de Arte no Ensino 
Médio como proposta de progressão, análise e aprofundamento na pesquisa e 
na elaboração de processos de criação autorais nas linguagens: artes visuais, au-
diovisual, dança, teatro, artes circenses e música, com o objetivo de promover 
o engajamento dos estudantes nos processos criativos, possibilitando conexões 
e incorporação de estudos, pesquisas e referências estéticas, poéticas, sociais, 
culturais e políticas — nos âmbitos local, regional, nacional e internacional — 
para a criação de projetos artísticos individuais, coletivos e colaborativos. 

A primeira versão da FGB ao Conselho Estadual de Educação — CEE foi fina-
lizada em 08 de outubro de 2019. Após consulta pública, por meio de link, no site 
da Secretaria de Estado da Educação, no período de 21 de outubro à 17 de novem-
bro de 2019. Compiladas as contribuições recebidas pela consulta pública, foram 
iniciados os ajustes e revisão do documento, que teve sua versão final entregue 
ao CEE no dia 18 de fevereiro de 2020. Por fim, a versão final da Formação Geral 
Básica do Currículo do Ensino Médio do Espírito Santo foi aprovada, no dia 30 de 
dezembro de 2020, pelo Conselho Estadual de Educação, e publicado, no dia 05 
de janeiro de 2021, no Diário Oficial do Espírito Santo — DIO/ES.

A segunda etapa do trabalho dos grupos de redatores da ProBNCC começou, 
em 04 de julho de 2019, com estudos de referenciais bibliográficos e encontros 
formativos, com objetivo de subsidiar a elaborações dos Itinerários Formativos, 
de Linguagens e suas Tecnologias, e, entre áreas. 

A construção dos Itinerários Formativos ocorreu no período de outubro de 
2019 à outubro de 2020, com econtros periódicos para capacitações e estudos 
(Figura 2). Após elaboração dos Itinerários foi aberta a consulta pública, que fi-
cou disponível para contribuições no período de 23 de novembro à 11 de dezem-
bro de 2020. A versão final dos Itinerários Formativos, após a consulta pública, 
foi concluída entre os dias 12 de dezembro de 2020 à 07 de janeiro de 2021 .

No dia 19 de maio de 2021, a Secretaria de Estado da Educação do Espírito 
Santo (Sedu) disponibilizou a versão preliminar do Currículo do Espírito Santo 
— Etapa Ensino Médio, com vídeos explicativos dos Aprofundamentos por área 
e entre áreas de conhecimento, além do Itinerário de Formação Técnica e Pro-
fissional. Os vídeos foram gravados pelos professores coordenadores de suas 
respectivas áreas de conhecimento.
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3. O Componente Curricular Arte
A BNCC prioriza, na área de Linguagens e suas Tecnologias, cinco campos de 
atuação social: campo da vida pessoal, campo das práticas de estudo e pesqui-
sa, campo jornalístico-midiático, campo de atuação na vida pública e o campo 
artístico (BNCC, 2018: 488 e 489) e em articulação com seis dimensões do co-
nhecimento (criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão). 

O Currículo do Espírito Santo, em consonância com a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, se compromete em 
ofertar uma educação voltada o desenvolvimento integral e pleno do ser huma-
no. Com a finalidade de caminhar nessa direção, foi elaborada uma matriz de 
saberes (Figura 3) “...pautada em concepções osbre ser, conhecer, fazer e convi-
ver, conforme Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Sé-
culo XXI da UNESCO, coordenada por Jacques Delors...” (Currículo do Espírito 
Santo, 2018: 27).

O componente curricular Arte, no Currículo do Espírito Santo, está focado 
nas linguagens: Artes visuais, Dança, Música e Teatro. Visa contribuir de forma 
significativa para o desenvolvimento do protagonismo, da autonomia reflexiva, 
criativa e expressiva dos estudantes. Dessa forma, objetiva promover o conhe-
cimento do sujeito sobre si mesmo e sobre o outro, presentes em um mesmo 
cenário, em seu entorno e na sociedade. Nesta concepção, as aprendizagens, a 
pesquisa e o fazer artístico se utilizam de percepções e compreensões do mun-
do, se ampliam e se interconectam, de forma crítica, sensível e poética, permi-
tindo aos sujeitos maior receptividade às percepções e experiências, inspirando 
a capacidade de imaginar e ressignificar o seu dia a dia, valorando os saberes 
dos estudantes e suas interações sociais.

O estudo da Arte, na etapa do Ensino Médio do Currículo do Espírito Santo, 
propõe a compreensão das aprendizagens como proposta de progressão, análi-
se e aprofundamento na pesquisa e no desenvolvimento de processos de criação 
autorais nas linguagens: artes visuais, audiovisual, dança, teatro, artes circenses 
e música, respeitando a diversidade com vistas à promoção do engajamento dos 
estudantes nos processos criativos, oportunizando conexões e incorporação de 
estudos, pesquisas e referências estéticas, poéticas, sociais, culturais e políticas 
— nos âmbitos local, regional, nacional e internacional — para a criação de pro-
jetos artísticos individuais, coletivos e colaborativos. Esse trabalho possibilita o 
entrelaçamento de culturas e saberes das distintas manifestações culturais popu-
lares, utilizando a linguagem e suas tecnologias de forma integrada, propiciando 
aos estudantes conhecimento, apropriação e valorização do patrimônio cultural, 
possibilitando análise crítica e problematizadora, estabelecendo relações entre 
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Figura 3 ∙ Matriz de saberes. Fonte: Currículo do Espírito 
Santo, 2018.
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arte, mídia, política, mercado e consumo, aprimorando sua capacidade de ela-
boração de análises em relação às produções estéticas que observam/vivenciam 
e criam e, consequentemente, promovendo maior respeito às diversas culturas 
constituintes da sociedade capixaba e, por extensão, da brasileira, motivando o 
protagonismo dos estudantes, como apreciadores, críticos e artistas, desenvol-
vendo trabalhos de criação e curadoria, de modo consciente, ético, e autônomo, 
nas diversas linguagens, em manifestações e/ou eventos artísticos e culturais, 
utilizando materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digi-
tais, em diferentes meios e tecnologias.

4. Itinerários Formativos de Linguagens e suas Tecnologias
O currículo do Ensino Médio adota um modelo “diversificado e flexível”, aten-
dendo à redação da BNCC, constituído pela Formação Geral Básica e por Iti-
nerários Formativos, organizados e ofertados por meio de distintos arranjos 
curriculares, resguardando os contextos locais e possibilidades do sistema de 
ensino (BNCC, 2018: 475). Os Itinerários Formativos elencados na BNCC e no 
Currículo do ES: linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; 
ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas.

O componente curricular Arte integra — em conjunto com os componentes 
Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Educação Física — a 
área “Linguagens e suas Tecnologias” do Currículo do ES. O estudante, ao op-
tar por trilhar os itinerários de Linguagens e suas Tecnologias, tem a oportuni-
dade de aprofundar os conhecimentos das linguagens, tendo como habilitação 
em uso de ferramentas e de tecnologia para realização de pesquisas, para ter 
acesso a textos em língua portuguesa, espanhola e inglesa, para comunicação 
impressa e em mídias digitais e intervenções sociais que envolvam arte, espor-
tes e tecnologias.

Os itinerários formativos “Mídias Digitais: Linguagens em Ação” e “Mídias 
Digitais: Comunicação e interação” (Figura 4) foram elaborados com a finali-
dade de complementares aprofundar a formação geral básica, com objetivo de 
possibilitar ao estudante egresso utilizar os conhecimentos adquiridos e habi-
lidades desenvolvidas em processos de criação e produção voltados às expres-
sões criativas, à divulgação e construção de soluções inovadoras para proble-
mas identificados no mundo do trabalho, no âmbito de atuação profissional de 
cada egresso. 

Nestes itinerários, a unidade curricular “Arte e Patrimônio Cultural” possui 
como objetivos de conhecimento:
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Figura 4 ∙ Mídias Digitais: objetivos e 
componebtescurriculares. Fonte: Itinerários Formativos: 
Linguagens e suas Tecnologias (versão preliminar), 2021. 
Disponível em URL: https://drive.google.com/file/d/1EnTglcN
VHR9cHvumtLDTFYvj_5kVacc6/view

https://drive.google.com/file/d/1EnTglcNVHR9cHvumtLDTFYvj_5kVacc6/view
https://drive.google.com/file/d/1EnTglcNVHR9cHvumtLDTFYvj_5kVacc6/view


41
7

Conhecimento científico e popular do patrimônio cultural, das manifesta-
ções culturais, das linguagens e das práticas culturais:

Os patrimônios culturais, as manifestações culturais e suas práticas (intera-
ções entre o local e o internacional), destacando e difundindo a as manifesta-
ções e produções da cultura capixaba e comunidades tradicionais;

Processos de criação em diversos contextos e práticas, com o uso de dife-
rentes mídias:

As diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais vivenciadas nos processos 
de criação, seus contextos e práticas articuladas com as diferentes mídias, possibili-
tando ampliação da visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade (Itine-
rários Formativos, 2021:s/p).

Optamos pela organização destes itinerários em módulos trimestrais — 
compostos por unidades curriculares articuladas de forma disciplinar e inter-
disciplinar — ofertados na segunda e na terceira série do Ensino Médio, opor-
tunizando aos estudantes uma formação integral, respeitando seus projetos de 
vida, bem como os olhares individuais e coletivos.

Conclusão
O trabalho de elaboração dos itinerários formativos para a etapa do ensino mé-
dio do Currículo do ES, foi construído em parceria com o Governo Federal, com 
os Municípios do Estado e com as unidades escolares da rede privada de ensino.

Ainda que o tempo para elaboração dos itinerários fosse demasiado curto, 
consideramos que as propostas apresentadas foram de grande valia para for-
mação de nossos jovens, valorizando o percurso pessoal de cada estudante, 
bem como seus projetos de vida e valores, possibilitando o desenvolvimento de 
habilidades e competências, em acordo com a proposta do Relatório da Comis-
são Internacional sobre Educação para o Século XXI da UNESCO, contribuindo 
para a formação de adultos competentes, solidários e responsáveis. 
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Os objectivos desta investigação são os seguintes: 

(1) Detectar tendências prioritárias nas unidades didácticas — pro-
jectos de trabalho escolar recentes em Educação Estética Visual 
(EEV). 

(2)  Verificar como a EEV tem respondido à emergência envolvente e 
prosseguido metodologias COM os alunos, numa possível actua-
lização-valorização contínua.

(3)  Reflectir sobre o valor formativo do Projecto de Trabalho que 
terá sido possível incrementar em tempo pandémico e a solução 
de obstáculos tais como a escassez de recursos informáticos ou a 
distância.

(4) Entender pela resultante das práticas, a validade de bases teóricas 
subjacentes, reconstruindo-as se necessário.

(5)  Compreender o valor patrimonial imaterial da EEV para a Cultu-
ra portuguesa, numa dupla pertinência e relevância: planificação, 
concretização e disseminação das Unidades Didáticas-Projectos 
escolares para a eficácia formativa da aula; e repositório da vivên-
cia-intervenção inovadora sócio-cultural dos jovens-em-comuni-
dade, do local ao global.

A metodologia prosseguida é a de estudo de casos de práticas inovadoras 
nas escolas de regiões diversificadas do país, — directa até Fevereiro 2020 e à 
distância, por mail e telemóvel, desde então. As Fichas desses Projectos esco-
lares mais inovadores, até então por nós elaboradas, reunidas em Exploratório 
e publicadas em DVD-Livro ou comunicadas em Congresso, passaram a ser 
como era desejável, elaboradas pelos próprios professores das escolas, como 
rotina da sua prática; e perspectiva-se a interacção entre estes e a Investigação 
universitária, ampliável à comparatividade internacional.   

Esperamos poder concluir que a EEV se revela sustentável, respondendo 
em contínua actualização, à eco-necessidade da formação dos jovens e da saú-
de mental-cultural integral da comunidade. E que os Professores têm de ser 
formados e de criar páticas com este alcance patrimonial, sócio-cultural, pros-
seguindo-se a  História aberta da EEV no nosso País. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é refletir 
sobre um possível desdobramento do con-
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nossa reflexão com uma conceptualização 
da materialidade enquanto território da arte 
e cultura. Em seguida, mapeamos a noção de 
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1. Introdução
Numa sala de aula física, para construirmos novas expressões e sentidos em 
artes visuais, normalmente recorremos a suportes e materiais físicos diversos, 
bem como ao toque e à presença do outro. Contrariamente, no contexto do En-
sino Remoto de Emergência, nosso medium já não é a matéria palpável nem a 
corporalidade. Há agora conexões dinâmicas de signos que constantemente 
arranjam-se em um ecrã, representando-nos uns aos outros.

O objetivo deste artigo é refletir sobre as nossas experimentações no con-
texto do Ensino Remoto de Emergência (ERE), enquanto docentes do terceiro 
ciclo do ensino básico em Portugal, ocasião em que propusemos um trabalho 
expressivo baseado na materialidade própria do espaço digital. Neste sentido, 
optamos por abandonar os procedimentos materiais tradicionais, e procura-
mos desenvolver o currículo de Educação Visual a partir da relação e manipula-
ção de signos obtidos em nossos dispositivos, por meio da apropriação e criação 
de imagem digital.

Iniciaremos nossa comunicação com uma concisa reflexão acerca do conceito 
de materialidade como um dos Territórios da Arte e Cultura (Martins, Picosque 
& Guerra, 2010: 192). Em seguida, contextualizaremos brevemente o Ensino Re-
moto de Emergência e suas contingências num estado pandémico, localizando as 
diferenças em relação à educação a distância tradicional (Behar, 2020).

Por fim, descreveremos dois trabalhos baseados na materialidade do En-
sino Remoto de Emergência, os quais planeamos e concretizamos com alunos 
dos sétimos anos na Escola Secundária da Ramada, em Odivelas, no ano letivo 
de 2020/2021. No primeiro trabalho, propomos a apropriação e a manipulação 
de retratos icónicos da história da arte e cultura visual, encontrados em bus-
cas textuais. No segundo trabalho, a proposta é a construção de retratos/relatos 
pessoais a partir do autorretrato obtido em dispositivos móveis, os selfies, e sua 
manipulação por meio do remix visual.

2. O território da materialidade na educação artística
O conceito de materialidade, enquanto terreno da arte e cultura, segundo Mi-
rian Celeste Martins e Gisa Picosque (2010: 192-5), consiste na combinação de 
materiais que dão consistência física a obras de arte. Exemplos de materiais que 
podem ser utilizados na criação de obras de arte podem ser o corpo, o mármore, 
a parafina, o feltro, o som e até mesmo o silêncio. Nesta perspetiva, os materiais 
tornam-se materialidade quando são transformados pela prática artística. “A 
materialidade é sígnica, na medida em que dá sustento, suporta significação, 
na relação de conteúdo e forma” (Martins & Picosque, 2010). Na poética dos 
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materiais, o procedimento com a matéria, suportes e ferramentas estão envol-
vidos intrinsecamente: “separar a obra de sua matéria seria impossível: a obra 
nasce como adoção de uma matéria e triunfa como matéria formada” (Martins 
& Picosque, 2010:192).

Com base no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Decre-
to-Lei n. 55/2018 de 6 de julho), atualmente em vigor em Portugal, e no Referen-
cial de Aprendizagens Essenciais de Educação Visual para o Terceiro Ciclo do 
Ensino Básico (https://www.dge.mec.pt/educacao-visual), a experimentação e 
criação com materiais é elemento organizador de todas as aprendizagens em 
artes visuais. Desta forma, o currículo recomenda que o professor “promova es-
tratégias que envolvam a seleção de técnicas e de materiais, ajustando os alunos 
à intenção expressiva na representação”. A área de artes visuais no ensino básio 
português é, portanto, uma componente essencialmente prática, cujo currícu-
lo recomenda o desenvolvimento das competências de apropriação, reflexão, 
interpretação e comunicação por meio da manipulação criativa com materiais.

Tendo em vista essa forte presença da materialidade na educação artística 
na escola, surge-nos o desafio de deslocar as nossas poéticas para um contexto 
de educação mediada pela internet, impulsionados pelo estado pandémico de 
Covid-19. A partir deste cenário, a pergunta que nos surge é: como poderíamos 
substituir a matéria palpável, com a qual estamos habituados na quotidianida-
de do trabalho docente, pelos signos pixelados dispostos nos ecrãs dos nossos 
dispositivos móveis e computadores?

De facto, a desmaterialização e a desterritorialização não são uma proble-
mática nova para o campo da arte e cultura visual. Podemos remontar essa 
questão, pelo menos, à década de 1930 do século XX, com o emblemático en-
saio de Walter Benjamin “A Obra Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica 
(Benjamin, 1936 [1999]). Justamente, o conceito central do ensaio de Benjamin 
é o de “aura”, ou o aqui e agora, algo que se perderia ao se reproduzir ou criar 
arte nos novos meios técnicos de reprodução de imagem. Na arte contempo-
rânea, as problemáticas da desterritorialização e desmaterialização da arte se-
guem sendo um tema central, tanto no campo da estética, ou teoria da imagem, 
quanto na prática artística propriamente dita, começando pelo minimalismo, 
passando pela vídeo arte, até a arte digital e a realidade virtual (Jorge, 2010; 
Pereira, 2018; Lipar & Chandler, 2013). 

Na educação artística escolar, entretanto, percebemos que existe uma 
desfasagem histórica neste quesito, sendo a manipulação de materiais físi-
cos e técnicas, como as tintas e os papeis, o eixo central das poéticas explora-
das na sala de aula até os dias de hoje. O Ensino Remoto de Emergência veio, 

https://www.dge.mec.pt/educacao-visual
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verdadeiramente, compelir-nos a refletir sobre a possibilidade de uma descons-
trução da ideia da materialidade física enquanto modelo único para o ensino de 
arte. De certa forma, a pandemia de Covid-19 tem sido como uma avalanche, 
arrastando a educação artística para questões da arte contemporânea.

3. O desafio do Ensino Remoto de Emergência
Nos anos académicos de 2020 e 2021, o fenómeno global da pandemia de CO-
VID-19 constrangeu praticamente todas as comunidades educativas com a 
impossibilidade de frequência a espaços escolares. Sem tempo para a organi-
zação de estratégias concretas de educação a distância, adotaram-se medidas 
extraordinárias no sentido de se compensar o distanciamento físico, surgindo 
uma nova prática denominada “Ensino Remoto de Emergência” (Behar, 2020). 

Conforme Patricia Alejandra Behar, professora da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Op. Cit., 2020), a principal di-
ferença entre a tradicional Educação a Distância (EAD) e o novo Ensino Remo-
to de Emergência (ERE) está no currículo. Na EAD, existe um currículo criado 
especificamente para o contexto digital, que leva em consideração as caracte-
rísticas das diferentes plataformas virtuais de aprendizagem. O que se faz no 
ERE, por outro lado, é transpor diretamente um currículo desenvolvido para a 
sala de aula para o ensino mediado por dispositivos, sem grandes alterações nas 
planificações em curso. 

Na nossa experiência com o ERE, logo após o fechamento da escola, as au-
las passaram a ocorrer em tempo síncrono por vídeo conferência, seguindo os 
princípios e, inclusive, os mesmos horários do ensino presencial, por meio da 
aplicação Google Meet. Ao observar-se o desgaste físico e emocional que a trans-
posição direta do contato presencial para a presença virtual gerou a todos os 
atores, o modelo alterou-se para a divisão das aulas em dois tempos, um sín-
crono e outro assíncrono. Justamente, essa capacidade de adaptação em tempo 
real é característica do ERE: o modelo modifica-se, em termos estruturais, ao 
longo do curso, tendo em vista a falta de experiências anteriores. 

Neste sentido, o ERE surge como um protótipo de ensino a distância que se 
arranja e se desenvolve de forma orgânica, em real-time, aproximando-se do 
conceito de “rizoma” em oposição à “arborescência”, proposto por Deleuze & 
Guattari (1980 [1995]). Na botânica, o rizoma diferencia-se da árvore pois não 
possui uma hierarquia entre raiz, tronco, galhos e folhas, organizando-se de 
forma horizontal, sem início meio e fim, com muitos desdobramentos e cone-
xões possíveis ao longo do seu percurso:
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Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro, e deve sê-lo. É 
muito diferente da árvore ou da raiz, que fixam um ponto, uma ordem (...). Num ri-
zoma entra-se por qualquer lado, cada ponto se conecta com qualquer outro, não há 
um centro, nem uma unidade presumida — em suma, o rizoma é uma multiplicidade 
(Deleuze & Guattari, 1980 [1995])

Apesar de instável e imprevisível, o ERE, quando observado pela ótica da 
conectividade e heterogeneidade do rizoma, pode também trazer novas possi-
bilidades de aprendizagem para além dos currículos. Competências sociais dos 
alunos, por exemplo, podem ser desenvolvidas por meio da motivação para a 
interação de todos os atores de uma aula online. Neste sentido, o que tornará a 
experiência do ERE significativa será a descentralização do foco do professor, 
atribuindo espaços para que todos possam participar na construção deste novo 
modelo de ensino e aprendizagem. Há, portanto, espaço para desbravarmos as 
novas possibilidades das plataformas, gerando descobertas de novos modos de 
interagir com palavras, imagens, memes, textos, sons, etc. Justamente, é essa 
instabilidade orgânica o que consideramos ser o principal desafio neste modelo 
de ensino remoto, ao que a educação artística poderá ser uma mais valia.

4. Materializando o virtual pela arte — do autorretrato ao selfie
Quando fomos arrastados para o ensino remoto, mesmo sem tempo prévio para 
novos planeamentos, optamos por abandonar o currículo tradicional desenha-
do para a sala de aula, abraçando o desafio de desenvolver uma nova poética 
rizomática, mapeando a materialidade disponível no entorno digital. Em ou-
tras palavras, resolvemos enxergar o cenário de estarmos mediados por dispo-
sitivos como uma oportunidade para a exploração das novas possibilidades de 
materialização da arte pela tecnologia. O suporte passou a ser, portanto, a arte 
digital no espaço mediático, em detrimento de quaisquer trabalhos feitos com 
papeis, canetas e lápis.

A experiência que aqui narramos foi desenvolvida com cinco turmas de sé-
timo ano do ensino básico na Escola Secundária da Ramada, entre os meses de 
janeiro e abril de 2021. O objetivo deste trabalho foi refletir sobre a autorrepre-
sentação por meio da presença social. Para isso, procuramos descobrir, junto 
com os alunos, as características dos autorretratos no contexto mediático, os 
famosos selfies. Iniciamos nossa planificação com uma atividade de reflexão 
acerca do tema autorretrato na história da arte. 

Para fundamentar nossa abordagem, recorremos ao ensaio “How to See 
Yourself”, de Nicholas Mirzoeff (2015), um estudo sobre a história do retrato na 
cultura visual, no qual o autor adota a linguagem contemporânea do Selfie como 



42
6

Figura 1 ∙ Imagens utilizadas por Nicholas Mirzoeff para 
nortear seu mapeamento visual: do Selfie ao autorretrato 
enquanto performance (Mirzoeff, 2015: 313)
Figura 2 ∙ Montagem de exemplo, realizada em aula. Fonte: 
própria.
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fio condutor. A partir das imagens mapeadas no ensaio de Mirzoeff (Figura 1), 
estimulamos os alunos a refletir sobre a relação de continuidade simbólica en-
tre as práticas mediáticas atuais e a tradição do “autorretrato” nas artes visuais, 
nomeadamente a ação performativa de quem se autorrepresenta. Procuramos 
identificar o autorretrato não apenas como a imagem de alguém, mas como 
uma espécie de autorrelato visual, com elementos próprios que expressam a 
personalidade e o modo de vida do artista.

Por meio da aplicação gratuita de manipulação de imagens PixlR Express 
(www.pixlr.com), propusemos aos alunos que criassem remixes visuais com 
base em uma série de autorretratos icónicos da história da arte. As etapas do tra-
balho consistiam em localizar os autorretratos dos artistas na busca de imagens 
do Google, importá-los para a aplicação e remixá-los de forma criativa com tex-
tos e elementos gráficos, criando uma espécie de meme. Fizemos o nosso remix 
de exemplo em tempo síncrono, compartilhando o ecrã via vídeo conferência. 
A aula foi gravada e disponibilizada no Youtube (https://youtu.be/p3vPTlCyQq4) 
para que os alunos pudessem rever ao pormenor qualquer dúvida que surgisse 
durante o manuseio da aplicação (Figura 2).

Tendo em vista a falta de familiaridade dos alunos do sétimo ano com a 
noção de história da arte e do campo das artes visuais, observamos que várias 
montagens foram feitas com imagens de celebridades ao invés de artistas (Fi-
guras 3). Apesar da proposta inicial ter sido a utilização da imagem dos autor-
retratos icónicos como matéria prima dos remixes visuais, optamos por não 
interferir na escolha dos alunos para as suas criações de memes, no sentido de 
manter a motivação para o trabalho. Consideramos que há uma relação afetiva 
de proximidade entre os jovens e seus ídolos, algo que pode ser uma mais valia 
no desenvolvimento de poéticas visuais sensíveis. Como referimos anterior-
mente, a experiência no ERE é orgânica e rizomática, adaptando-se tanto na 
forma quanto no conteúdo.

Como conclusão desta primeira atividade, realizamos uma exposição dos 
trabalhos na plataforma Google Classroom, acompanhada de uma discussão 
em vídeo conferência, na qual procuramos mapear os elementos nas monta-
gens capazes de caracterizar a autorrepresentação no espaço mediático. Per-
cebemos que os retratos trazem elementos que ajudam a definir o perfil do re-
tratado, como joias, roupas, penteados, maneirismos, cenários, iluminação do 
ambiente, bem como as expressões faciais e corporais. No contexto mediático, 
para além desses elementos, temos ainda os textos, os contextos e as sobreposi-
ções de elementos na composição de memes. 

http://www.pixlr.com
https://youtu.be/p3vPTlCyQq4
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Figura 3 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Selfie criado pelo professor. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria.
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Tendo já refletido e criado com a linguagem do autorretrato mediático, a se-
gunda atividade consistiu no desenvolvimento de selfies por parte dos alunos. O 
desafio agora era, portanto, utilizar o selfie como ponto de partida para a criação 
de montagens que caracterizassem a personalidade, os gostos ou o estado de 
espírito de cada um. Mais uma vez, iniciamos a atividade com a criação de um 
selfie experimental de exemplo (Figura 6). Tendo em vista que os alunos já do-
minavam a aplicação PixlR, procuramos focar a aula nos conceitos, referindo 
que no selfie deveríamos representar algo que gostássemos muito, ou algo mui-
to característico de nós mesmos. 

Neste segundo momento, a nossa matéria de trabalho já não eram as ima-
gens apropriadas em buscas no Google, mas somente fotografias tiradas nos 
nossos dispositivos. Procuramos, com isso, aproximar os alunos da materiali-
dade própria na construção da imagem digital, levando o nosso mundo íntimo 
(a casa, o cão, o bairro), para a criação artística em dispositivos. Para instigar 
essa conexão, solicitamos que as montagens contivessem ao menos três foto-
grafias tiradas pelos alunos, sendo um selfie e outros dois elementos significati-
vos em seu entorno.

Mais uma vez, os resultados afastaram-se ligeiramente do esperado. Diver-
sos selfies de alunos continham imagens tiradas em viagens de férias, elementos 
apropriados de videogames e desenhos animados (Figura 8, Figura 9 e Figura 
10). De qualquer forma, no debate realizado sobre as criações, estes alunos afir-
maram que os elementos apropriados eram significativos do que eles gostavam, 
algo que era, de facto, o mais importante para atingirmos os objetivos traçados 
para este trabalho.

Discussão
No contexto do Ensino Remoto de Emergência, proveniente do confinamento 
imposto durante a pandemia de Covid-19, procuramos desenvolver um currí-
culo de educação artística que explorasse a poética criativa por meio da ma-
terialidade própria das relações mediadas pela tecnologia. Neste artigo, apre-
sentamos uma experiência levada a cabo neste contexto, na qual procuramos 
mapear tanto a materialidade quanto os modos de autorrepresentação criativa 
no ERE.

Esclarecemos que o trabalho aqui apresentado não foi o primeiro que reali-
zamos com estes alunos em arte digital no ERE. Anteriormente, criamos posts 
para a rede social Instagram, utilizando para este efeito a aplicação Canva 
(www.canva.com). Como já referimos, optamos por desenvolver todo o nosso 
currículo em arte digital, aproximando a educação artística às problemáticas 

http://www.canva.com
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da arte e cultura contemporânea. A particularidade deste trabalho centra-se, 
entretanto, na problemática da autorrepresentação, desde onde procuramos 
localizar e explorar possibilidades expressivas da linguagem do autorretrato e 
do selfie, materializadas através da técnica de remix visual. 

O maior desafio que encontramos no ERE foi a imprecisão na comunica-
ção oral em termos de instrução. Na sala de aula física, conseguimos perceber 
mais facilmente quando há problemas de interpretação das instruções, tendo 
em vista a força expressiva da presença real dos atores (os olhares, os sons, e os 
corpos que comunicam). Em vídeo conferência, a perceção e a comunicação é 
limitada, pois vemos apenas o que as webcams conseguem captar, bem como 
aquilo que os alunos nos dizem. Verificamos diversas distorções entre o que foi 
solicitado e o que de fato foi apresentado.

Consideramos que essas distorções sejam, justamente, fruto da caracterís-
tica rizomática do ERE, um modelo de ensino a distância orgânico, que vai se 
desenvolvendo consoante às experiências dos atores com o espaço. Essa hete-
rogeneidade e organicidade do ERE pode ser desastrosa para um currículo téc-
nico tradicional. Ela é, entretanto, uma mais valia quando o que procuramos é 
explorar as poéticas sensíveis dos alunos, uma vez que as lacunas e os desvios 
podem dar margem para a invenção e o improviso, algo que observamos como 
muito valioso para o desenvolvimento da expressividade e criatividade em ar-
tes visuais.
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Introdução
Este artigo propõe-se dar a conhecer a Residência Artística “Transparências”, 
que decorreu em Fevereiro de 2020, na Quinta da Cruz — Centro de Arte Con-
temporânea, projeto colaborativo que surgiu de uma sinergia entre instituições 
de solidariedade social, escolas e universidades e órgãos do poder local de vá-
rias zonas geográficas, contando com a participação das artistas plásticas Alice 
Neiva, Raquel Strecht e Lídia Szklanapracownia.

Partindo da exploração dos elementos da natureza, e sob a orientação das ar-
tistas convidadas, alunos do curso de artes visuais e jovens e adultos com trisso-
mia 21 ou outras deficiências ou doença mental incapacitante puderam partilhar 
atividades de exploração de novas técnicas como o fusing e o vitral, que deram 
origem a uma coleção de objetos em vidro que viajou em exposição por vários 
pontos do país, permitindo abrir o projeto à comunidade, num encorajamento à 
valorização da diversidade e legitimando o âmbito inclusivo do projeto.

É nesta vertente da arte educação enquanto instrumento inclusivo que jul-
gamos residir a importância desta perspetiva operacional de desenvolvimento 
curricular, bem como noutros aspetos inovadores como o regime de co-docên-
cia, a investigação fora da sala de aula e a articulação de diferentes meios peda-
gógicos como a visita de estudo e a exposição, e a colaboração entre diferentes 
municípios, comunidades e alunos.

1. Enquadramento
Como nos diz a investigação de Sara Bahia e Ema Oliveira (2013), todos apren-
demos de forma diferente. O grau de impacto das diferenças no desenvolvi-
mento e na aprendizagem dependerá não só da diferença em si, mas também 
das situações sociais que limitam a vida das pessoas e, consequentemente, as 
incapacitam ainda mais do que a limitação propriamente dita. Se munidos dos 
recursos necessários e nas condições ideais, muitas pessoas com limitações 
podem desenvolver uma atividade profissional e social em tudo semelhante à 
daqueles que não apresentam este tipo de dificuldade.

Assim, existe uma preocupação da sociedade democrática com a equidade 
e em garantir o acesso à educação para todos, independentemente das suas li-
mitações. Têm sido dados passos importantes nesse sentido, do qual se destaca 
a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), resolução que trata dos princí-
pios, políticas e práticas em educação especial, de forma a garantir também a 
inclusão das pessoas portadoras de deficiência. Mais recentemente e na área 
da educação, o Decreto-Lei n.º 54/2018 estabelece o regime jurídico da edu-
cação inclusiva. Encorajar a conhecer e aceitar o outro deverá ser então uma 
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prioridade, aliás como mandam as boas práticas da cidadania. Para isso, é ne-
cessário criar pontes. Dando seguimento a esta ordem de ideias, cabe-nos a nós 
perceber melhor qual o papel que as artes visuais detêm no decorrer de todo 
o processo inclusivo. Segundo Sandra Mendonça, “(...) as experiências peda-
gógicas que privilegiem a comunicação, a confiança, a criatividade e o sentido 
crítico, como é o caso das artes visuais, contribuirão para o desenvolvimento de 
atores sociais mais despertos para o meio circundante” (2014:140).

De todas estas preocupações surge a residência artística “Transparências”. 
O projeto é integrador, tendo como objetivos construir laços entre os partici-
pantes, através do contacto, diálogo e criação artística entre jovens com ne-
cessidades educativas e alunos do ensino secundário e superior, e promover a 
inclusão de pessoas em situação de isolamento social, permitindo que desem-
penhem papéis socialmente valorizados, ao mesmo tempo que se desperta o 
gosto e interesse pela arte, em conexão com a natureza e o meio envolvente.

2. Dinamização
Sendo um projeto colaborativo, importa apresentar e contextualizar os percur-
sos dos envolvidos. A residência artística “Transparências” insere-se no Proje-
to “Paisagens Comuns” da Associação de Viseu de Portadores de Trissomia 21 
(AVISPT 21), que pretende unir artistas plásticos e entidades das áreas da de-
ficiência e da educação, com trabalho reconhecido no âmbito da inclusão pela 
arte. A AVISPT 21 foi fundada em 1996 por um grupo de pais do distrito de Viseu, 
tendo como missão a implementação de ações relacionadas com aspetos cientí-
ficos, educacionais, investigacionais e sociais ligados à Trissomia 21, bem como 
a outras deficiências e perturbações do desenvolvimento, com vista à construção 
de uma sociedade mais inclusiva. Sendo reconhecida em 1999 como IPSS, dá pri-
mazia ao apoio em contexto domiciliário, escolar e comunitário.

Foi a professora Eulália Rodrigues de Albuquerque, docente do quadro de 
educação especial da Escola Secundária de Viriato, em Viseu, e destacada na 
AVISPT21 desde o ano letivo de 2016/2017, por mobilidade estatutária, onde 
exerce os cargos de Coordenadora de Programas Incluídos na Comunidade 
e Projetos de Inclusão pela Arte, quem operacionalizou a residência, em con-
junto com a professora Isabel Trindade, docente do departamento de Artes e 
Tecnologias da Escola Secundária de Vergílio Ferreira, em Lisboa, a professo-
ra Paula Soares da Escola Secundário de Viriato, a curadora Ana Rita Antunes, 
coordenadora da Quinta da Cruz, e Catarina Martins, doutorada em psicologia 
experimental e especialista em psicologia da educação, docente no ensino su-
perior e coordenadora do Centro de Desenvolvimento Arco-íris da AVISPT21. 
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Catarina Martins colaborou também com a Associação de Solidariedade Social 
de Lafões (ASSOL), outra das instituições que participaram neste projeto, e que 
foi fundada em 1987 por iniciativa de um grupo que decidiu fazer um levanta-
mento das pessoas com deficiência no concelho e das suas reais condições de 
vida, visando facilitar a resposta da comunidade às necessidades encontradas. 
Foi a primeira entidade, no distrito de Viseu, a apoiar de forma sistemática a 
integração de crianças e jovens com deficiência nas escolas regulares.

Relativamente às artistas plásticas convidadas para dinamizar esta residên-
cia, as três apresentam diferentes percursos na área da joalharia e do vidro. Ali-
ce Neiva é formada em joalharia e tem um mestrado em arte e educação pelo 
King´s College de Londres. Para além da sua marca própria, desenvolve traba-
lho na área da mediação e participação de vários públicos em espaços cultu-
rais, nomeadamente grupos com necessidades especiais, e coordenou o serviço 
educativo da Culturgest em 2015. Raquel Strecht é formada em design gráfico, 
trabalhou como freelancer na área do design editorial e está à frente da marca 
de joalharia Baguera, desde 2016. Finalmente, Lidia Kostrzynska, bióloga de 
formação, com uma pós-graduação em artes plásticas na arquitetura e especia-
lização em vidro pela Academia de Belas Artes de Varsóvia, é uma artista polaca 
que trabalha desde 2006 com o vitral e o vidro artístico, combinando diferen-
tes técnicas como fusing, pintura, gravação, fundição e flamework. Desde 2007 
que dinamiza workshops e eventos em escolas e espaços culturais no seu país 
de origem, e, a partir de 2016, altura em que colaborou com a ceramista Isabel 
Colher da Oficina Tardoz, tem vindo regularmente a Portugal realizar trabalhos 
artísticos e orientar workshops relacionados com o trabalho em vidro.

Contando ainda com o apoio da Câmara Municipal de Viseu e da Junta de 
Freguesia de Carnide, nomeadamente no que toca ao transporte dos partici-
pantes, bem como da Escola Superior de Educação de Viseu, cujos alunos regis-
taram em vídeo o decorrer das atividades, a residência artística “Transparên-
cias” destina-se, numa primeira fase, a alunos do ensino secundário e a jovens 
e adultos com deficiência, nomeadamente aos alunos do 12º ano do curso de 
artes visuais da Escola Secundária de Vergílio Ferreira e do 11º ano, do mesmo 
curso, Escola Secundária de Viriato, aos formandos do polo de Viseu da ASSOL 
e a jovens e adultos apoiados pelo Gabinete de Apoio a Programas Incluídos na 
Comunidade (GAPRIC) de Viseu — O GAPRIC, criado pela AVISPT21, visa in-
tegrar pessoas com deficiência ou incapacidade com percurso escolar concluí-
do na comunidade. Numa segunda fase, a residência foi aberta à comunidade, 
num encorajamento à diversidade como complementaridade, através da expo-
sição do trabalho realizado em diversos pontos do país.
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3. Operacionalização
A residência artística teve a duração de dois dias, tendo sempre como objetivo 
proporcionar momentos descontraídos, de aprendizagem, de criação, de parti-
lha e de crescimento.

Após as devidas apresentações, os alunos foram divididos em grupos de tra-
balho, sendo cada um deles composto por elementos das várias e instituições e 
escolas. Os trabalhos iniciaram-se pela manhã do primeiro dia, com uma cami-
nhada pelo espaço da Quinta da Cruz (Figura 1), “(...) território inspirador onde 
a natureza e a arte se encontram, contaminam e criam sinergias únicas” (VISI-
TVISEU, 2021). Nesta caminhada explorou-se a ideia da paisagem através dos 
recortes e silhuetas que nela habitam, da sobreposição de camadas e planos, da 
sua luz, cores, texturas, cheiros e matérias. Ao longo do trajeto, os participantes 
recolheram elementos naturais como folhas, sementes, ramos, paus e pedras, 
e desenvolveram uma atividade plástica de construção, composição e desenho 
utilizando materiais transparentes e opacos como suporte, nomeadamente 
acetatos coloridos e acrílicos (Figura 2 e Figura 3).

Enquanto metade do grupo se aventurou na caminhada sensorial, tentando 
responder à pergunta “de que é feita uma paisagem?”, a outra metade teve opor-
tunidade de criar pequenas paisagens em vidro, no âmbito de um workshop de-
dicado à técnica de fusing, que consiste na composição com vidros coloridos em 
pó, granulado e pedaços sobre uma base de vidro (Figura 4). Uma das artistas 
dinamizadoras mostrou vários exemplos do que se pode fazer com esta técni-
ca e exemplificou também o efeito das peças depois de serem fundidas num 
pequeno forno — peças únicas, de arestas suaves e repletas de texturas e cores. 
Cada participante criou uma peça para levar consigo e outra(s) destinada(s) a 
ficar em exposição e ser vendida(s), com o intuito de reverter para a associa-
ção. As peças elaboradas foram posteriormente cozidas num forno exterior à 
quinta, pela equipa dinamizadora, para que estivessem prontas pela tarde do 
segundo dia da residência.

A uma pausa para almoço, no local, seguiu-se novo workshop, desta vez in-
cidindo sobre a técnica do vitral e suas possibilidades plásticas (Figura 5). Os 
participantes embrenharam-se na planificação e construção de peças, em pe-
quenos grupos de trabalho, inspiradas no tema da paisagem e no espaço envol-
vente da Quinta da Cruz, contando sempre com a ajuda das artistas convida-
das, nomeadamente para cortar o vidro. Chegou-se assim ao fim do primeiro 
dia de atividades.

O segundo e último dia de residência teve início com a continuação das pe-
ças em vitral, tendo em vista a sua finalização, mas sempre respeitando o tempo 



43
8

Figura 1 ∙ Caminhada sensorial pelo espaço da Quinta da 
Cruz — Centro de Arte Contemporânea, Viseu, Portugal. 
Fonte: própria. 
Figura 2 ∙ Desenho de elementos naturais com marcadores 
e acrílicos coloridos. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Composições em acrílico e acetato resultantes 
da experimentação plástica da transparência e do meio 
envolvente. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Demonstração da técnica de fusing: composição com 
vidros coloridos em pó, granulado e pedaços sobre uma base de 
vidro. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Experimentação da técnica do vitral. Fonte: própria. 
Figura 6 ∙ Coleção de objetos decorativos e utilitários concebidos 
no âmbito da residência artística “Transparências”. Fonte: própria.
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e vontade individuais, sendo as peças concluídas ao longo do dia, de forma or-
gânica. Todos tiveram oportunidade de polir e soldar o vidro. Criaram-se ain-
da grupos de trabalho para decidir questões como o local a acomodar as peças 
para instalação final e os suportes necessários para tal. Depois de almoço, os 
participantes puderam observar as peças realizadas no dia anterior, já cozidas, 
e finalizá-las com a aplicação de pendentes. Assim chegou o momento da des-
pedida e o regresso a casa.

No entanto, o projeto não ficou por aqui. A coleção de objetos decorativos e 
utilitários em vidro (Figura 6) a que este encontro de vontades, conhecimentos 
e experiências deu origem, e que se destina a ajudar economicamente a cau-
sa, viajou em exposição por vários pontos do país, nomeadamente pela Escola 
Secundária de Vergílio Ferreira, que a acolheu de 24 de Junho a 24 de Julho de 
2020 (Figura 7). O Centro de Arte Contemporânea — Quinta da Cruz também 
hospedou uma exposição sobre o processo criativo, apresentando o trabalho 
desenvolvido ao longo da residência artística através de vídeos, fotografias e 
alguns desenhos e composições de cor (acrílicos e vidros), bem como uma ins-
talação escultórica composta por diversos elementos realizados em vitral. A 
avaliação do projeto ficou a cargo da Equipa da Avispt21, que decorreu de modo 
contínuo, através da observação e acompanhamento do processo criativo, sen-
do avaliado o grau de satisfação dos participantes.

Conclusão
Da presente preocupação em construir um mundo inclusivo, em que todos te-
nham oportunidade de participar ativamente na sociedade e de se sentir reali-
zados, independentemente das limitações de cada um, bem como da reflexão 
sobre como podem a arte e a educação artística contribuir para esse fim, se 
construiu a residência artística “Transparências”. Este é um projeto que pre-
tende, acima de tudo, proporcionar, através da arte, espaços colaborativos e de 
construção individual e grupal, que permitam a expressão artística de todos 
os elementos envolvidos num exercício de criatividade, cidadania e inclusão, 
daí se extraindo o seu interesse enquanto perspetiva e experiência inovadora 
no terreno das práticas das Artes Visuais. Para além de agregar diversas enti-
dades ligadas à educação e à solidariedade social na sua organização e dina-
mização, conta ainda com a participação de artistas plásticas experimentadas, 
com ampla experiência na área da joalharia e do vidro, material sobre o qual 
a experimentação incidiu primariamente, e destina-se a um leque alargado 
de participantes, trazendo para a experiência diferentes idades, capacidades 
e sensibilidades, enquanto fomenta o trabalho criativo. O facto de se tratar de 
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Figura 7 ∙ Arranjo gráfico de Raquel Balsa para comunicação da 
exposição realizada na Escola Secundária de Vergílio Ferreira, 
Lisboa, Portugal. Fonte: https://www.aevf.pt/index.php/home/
trabalhos-alunos/743-residencia-artistica-paisagens-comuns

https://www.aevf.pt/index.php/home/trabalhos-alunos/743-residencia-artistica-paisagens-comuns
https://www.aevf.pt/index.php/home/trabalhos-alunos/743-residencia-artistica-paisagens-comuns
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uma investigação fora da sala de aula, num contexto privilegiado de harmonia 
com a natureza, permitiu ainda não só que a paisagem envolvente servisse de 
inspiração à criação e experimentação plástica de descoberta das formas, res-
peitando a fragilidade da transparência, mas também que se criasse a atmosfe-
ra ideal para a comunhão com o meio envolvente e com os outros. Estar com os 
outros, acolher, respeitar e aprender com o que cada um pôde colocar nas suas 
criações foram aprendizagens que todos levaram para as suas comunidades, 
bem como alguns objetos que resultaram do processo criativo, de forma a que o 
projeto pudesse chegar a mais pessoas, numa ótica de abertura, de valorização 
da diversidade e legitimação da inclusão. Em verdade, a arte e a partilha não 
têm corpo nem fronteiras.

Agradecimentos
Os autores agradecem ao Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes o apoio para este 
trabalho de investigação.

Referências
ASSOL (2021) ASSOL. Disponível em URL: 

https://assol.pt
AVISPT21 (2021) AVISPT21 — Associação 

de Viseu de Portadores de Trissomia21. 
Disponível em URL: https://www.facebook.
com/AVISPT21Viseu/

AVISPT21 (2021-02-17) Vídeo Residência 
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1. Introdução 
O projeto surge na intenção de conectar os alunos com a sua identidade e a sua 
cultura local. A identidade definida através dos moldes das suas mãos em ges-
so e alginato e a parte cultural sobre o patrono da sua escola, Tomás Leal da 
Câmara. Como objetivos constaram a análise e observação dos efeitos e con-
sequências das práticas artísticas tridimensionais, tanto no processo artístico 
conceptual como na criação e compreensão de arte contemporânea, se causou 
aprendizagens significativas nos alunos de um modo colaborativo e interpreta-
tivo, na fusão entre técnicas seculares e modos de arte contemporânea. Preten-
deu-se, também, analisar de que modo a experiência como turma dividida em 
dois turnos afetaria a relação da mesma. O presente artigo vem como rescaldo 
da Unidade Didática planeada, afetada pela pandemia mundial da COVID19, 
os ajustes e alterações necessários e os resultados retirados da experiência. 

2. Arte Colaborativa
Entende-se como arte colaborativa a interação entre duas ou mais pessoas num 
processo de trabalho partilhado. A ideia de incluir arte colaborativa nesta Uni-
dade Didática vem após meses de observação da turma cooperante, ao teste-
munhar o ambiente de divisão, individualismo e sarcasmo, considerou-se esta 
uma via de observar de como a arte pode unir, reabilitar e estabelecer respeito 
entre parceiros de trabalho/colegas. 

A obra de arte colaborativa configura-se como um dispositivo — um conjunto de re-
lações construídas numa oportunidade geradora ou não de materialidades, mediada 
ou não por outros dispositivos que favorecem a troca entre artistas e não artistas. (…) 
A fragmentação é um facto inevitável, pois toda a enunciação conta com um agente 
enunciador que dará o seu ponto de vista, a sua forma de organização das informa-
ções, adequando-se, assim, às especificidades do meio. (Wasem e Novaes, 2015)

O objetivo principal sendo a (re)conexão dos alunos como turma e unidade 
de trabalho, neste caso gerador de materialidade, mediada pela professora coo-
perante e pela aluna estagiária. Quanto às peças resultantes a sua fragmenta-
ção é de facto inevitável, por tratar-se de uma instalação e pela exposição que se 
havia imaginado ser de caráter temporário, restando no final a parte que a cada 
aluno pertence (as suas mãos) e a memória do processo criativo. 

3. Tomás Leal da Câmara
Este artista foi o chamado homem dos sete-ofícios, a saber: desenhador, ilus-
trador, caricaturista, designer gráfico e de equipamento, animador cultural, 
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conferencista, criador de figurinos para teatro e professor. Utilizou a arte como 
sátira política, o que causou o seu exílio. Viveu na Rinchoa, onde fez a sua Casa-
-Museu, local onde ocorreu a visita de estudo extracurricular com os alunos, 
de onde retiraram inspiração para o conceito das suas peças artísticas. Tomás 
Leal da Câmara surge como exemplo e referência de cultura local, para que os 
alunos se possam conectar e conhecer melhor o local onde estudam e (alguns 
deles) habitam.

4. Moldes

O molde é uma peça, geralmente oca, que quando enchida por um material, tal como 
o gesso, serve para reproduzir um ou mais objetos idênticos. O molde é a impressão 
em negativo de uma peça original (…) a presença da ausência da forma, o negativo! 
(Marta Frade, 2016)

A escolha da utilização da técnica dos moldes como ponto de partida prático 
desta Unidade Didática surgiu na vontade de abordar e introduzir escultura aos 
alunos, para que experimentassem uma nova técnica, associando o conceito 
de moldes a objetos do seu quotidiano, de modo a ocorrer uma aprendizagem 
significativa. Utilizaram-se vários objetos para referência, para que os alunos 
entendessem que os moldes fazem parte das nossas vidas, como por exem-
plo: massas, sapatos, sanitas, peças de automóvel, etc. A decisão de adotar a 
técnica de moldes em alginato vem pela sua capacidade reprodutiva, ao nível 
do detalhe, para que os alunos pudessem ver uma parte de si imortalizada, co-
nectando-os com a sua identidade. O alginato permite a transferência do mais 
ínfimo pormenor, como unhas, veias, impressão digital e textura da pele. Esta 
característica é muito interessante pois os alunos não conheciam o material 
(apenas alguns por ser comumente utilizado na medicina ortodôntica) pelo que 
esta experimentação de uma nova técnica artística trouxe novas possibilidades 
criativas e abrir portas para uma perspetiva diferente da arte. 

“Miguel Ângelo afirmava que ‘o barro era vida, o gesso a morte, o bronze ou 
o mármore, a ressurreição.’” (Pedro Anjos Teixeira,2006) Neste Unidade Didá-
tica, pode dizer-se que o gesso é vida. Demonstra e retrata a vida destes alunos, 
nos tempos contemporâneos, inseridos no meio escolar, juntos como turma, 
prestes a iniciarem a sua vida profissional.

O processo inicia-se com a mistura do alginato com água e quando este ini-
cia a solidificação, o aluno coloca a mão e imobiliza-a até o alginato solidificar 
completamente. Enquanto ocorre a espera, os outros alunos vão efetuar a in-
trodução do gesso em água, e a consequente mistura. O aluno retira a mão do 
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Figura 1 ∙ Mão silenciadora. Molde em alginato elaborado através 
do método de contramolde utilizando ligaduras de gesso e gesso. 
Com a ajuda da professora orientadora Marta Frade. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Mão da Corte e mão do povo. Molde em alginato 
elaborado através do método de contramolde utilizando ligaduras de 
gesso e gesso. Com a ajuda da professora orientadora Marta Frade. 
Perspetiva 2. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Mão que segura o lápis. Molde em 
alginato cujo contramolde foi o recipiente utilizado. 
Perspetiva 1. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Mão que emerge do painel. Molde em 
alginato cujo contramolde foi o recipiente utilizado. 
Perspetiva 2. Fonte: própria.
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molde e este é preenchido com gesso. Após alguns minutos de espera, retira-se 
o alginato do recipiente e inicia-se a “escavação” até se encontrar o molde re-
sultante em gesso. 

Devido ao surto da Covid19, só foi possível realizar os moldes numa hora 
com cada turno, o que dificultou na secagem e em termos de gestão de tempo. 
Apesar disso, mostrou-se extremamente recompensador, tanto para a aluna 
estagiária e para a professora cooperante (que desconhecia o material e o seu 
potencial), como para os alunos. Demonstro então as imagens das peças resul-
tantes, em gesso:

5. Covid19
O plano inicial deste projeto era o de os alunos, em conjunto, elaborarem uma 
instalação a expor na Casa-Museu Leal da Câmara. O surto da Covid19 veio 
mudar os planos do projeto e toda a metodologia de ensino pré-estabelecida 
pela aluna estagiária e pela professora cooperante. Pelo que no dia em que se 
iriam efetuar os moldes foi precisamente o dia em que todas as escolas do país 
fecharam e se transitou para o ensino online. A direção da escola amavelmen-
te concedeu, graças à professora Mariana Azevedo, uma hora para cada turno 
para que pelo menos uma parte do projeto ganhasse vida, os moldes. A instala-
ção e a exposição ficaram por realizar, mas fica a memória da experiência enri-
quecedora para os alunos e para as professoras envolvidas. Sujou-se a sala e as 
mãos, mas os corações saíram cheios, após tantos meses fechados na incerteza 
da conclusão do projeto, podermos ter estado todos juntos (seguindo as normas 
da DGS) para fazer arte. 

Conclusão
A Unidade Didática relatada neste documento foi desenvolvida para e pelos 
alunos do 12º ano do Ensino Secundário, na Escola Secundária Leal da Câmara. 

Iniciou-se o projeto com os alunos a partir de uma “chuva de ideias” sobre 
identidade e cultura. Tratou-se de uma ferramenta de diálogo com os alunos 
para ouvir os seus contributos, bem como analisar o modo como comunicam 
com os colegas e como complementam as linhas de raciocínio uns dos outros, 
servindo como introdução à colaboração que se seguia. 

As dificuldades que se apresentaram ao longo da Unidade Didática centra-
ram-se com causas e consequências da Covid19. As primeiras aulas pré surto 
correram como planeado, os alunos ficaram aliciados e curiosos por expe-
rimentarem um material novo e mostraram cooperação e criatividade com a 
ideia de trabalharem em arte colaborativa contemporânea. Quando surgiu o 
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surto houve uma mudança soberba na planificação da Unidade, na execução e 
uma incerteza se seria possível concluir o projeto. Obteve-se uma descida no-
tável na motivação dos alunos, o que obrigou a professora cooperante e a mes-
tranda reduzirem a quantidade de trabalho pedido, dadas as circunstâncias. 

Em forma de análise à aula prática, com os moldes, podemos concluir que é 
uma atividade que interessa aos alunos, no sentido de se tratar de um material 
novo para eles e de lhes permitir ter uma réplica de uma parte de si, o que torna 
a experiência pessoal e intimista. A maioria reconheceu e valorizou o projeto por 
envolver experimentação de novos materiais e a introdução de um novo processo 
artístico. O objetivo desta Unidade era que trabalhassem em conjunto, aprendes-
sem a argumentar, a expor as suas ideias e sentimentos com educação e respeito 
e que se envolvessem cognitivamente no processo artístico contemporâneo. Os 
alunos expressaram entusiasmo em trabalhar em torno de uma exposição fora do 
contexto do universo agrupamento/escola, realçando a importância de indepen-
dência que iriam ter do meio escolar, apesar da mesma não ter acontecido. Crê-se 
que este sentimento provém de uma vontade de conexão com o mundo da arte e 
o sentir que também são artistas fora do território escolar.

Em modo de conclusão, afirma-se com convicção que apesar das instala-
ções colaborativas não terem chegado a ganhar forma física, os objetivos conti-
nuaram a ser cumpridos. Os objetivos de trabalho de equipa, de descoberta, de 
criatividade e de saber-fazer foram atingidos. Inclusive algumas alunas decidi-
ram ingressar pela via da escultura no seu ensino superior, o que foi extramente 
recompensador. Esta Unidade teve um impacto no modo dos alunos verem a 
arte, a conservação e abriu possibilidades no mundo da escultura, que era o pre-
tendido com este projeto. 
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Abstract: The reflection is based on the teaching 
experience in the school year 2004/2005. The 
methodology of trial and error has been applied 
over time in several distinct areas of human 
knowledge. To propose the use of this methodol-
ogy through the execution of sketches, in order 
to motivate students to risk without fear of mak-
ing mistakes, without fear of having traces out of 
place, taking pleasure from the act of drawing, 
valuing the learning process of drawing, in a con-
scious and autonomous way.
Keywords: trial and error / learning / drawing.

Resumo: A reflexão apresentada baseia-
-se na experiência de docência no ano letivo 
2004/2005. A metodologia da tentativa e 
erro tem sido aplicada ao longo do tempo em 
várias áreas distintas do conhecimento hu-
mano. Propor a utilização desta metodologia 
através da execução de esboços, de forma a 
motivar aos alunos a arriscar sem medo de 
errar, sem medo de ter traços fora do lugar, ti-
rando prazer do ato de desenhar, valorizando 
o processo de aprendizagem do desenho, de 
uma forma consciente e autónoma. 
Palavras chave: tentativa e erro / aprendiza-
gem / desenho.
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Introdução
A reflexão apresentada baseia-se na experiência de docência no ano letivo 
2004/2005, na disciplina de Desenho do 1º Ano do Curso de Nível II do Ensino 
Técnico-Profissional, no Colégio de Santa Clara, da Casa Pia de Lisboa. 

O trabalho desenvolvido foi feito através do desenho de observação. Teve 
particular incidência na necessidade de trabalhar, na necessidade de errar, 
aprender a viver com os erros, e acima de tudo, melhorar.

 Houve ainda a tentativa de supressão da borracha como elemento que não 
deixa o registo do que anteriormente foi feito. E só com o registo do que se fez 
ao longo do tempo, se percebe e se pode avaliar a evolução. No final do ano leti-
vo a turma apercebeu-se que o trabalho e o esforço tinham valido a pena e que 
os trabalhos falavam por si. 

A aprendizagem do desenho tem sido associada ao jeito, ao dom ou aptidão 
artística, algo não atingível por todos. Ao mesmo tempo as tentativas fracassa-
das prévias a um trabalho que se possa expor (necessárias mesmo aos grandes 
mestres antes de atingirem os seus objetivos), não são consideradas como fa-
zendo parte de um percurso necessário. A prática, a repetição, a aprendizagem 
através da tentativa e do erro e o considerar tudo isso como fazendo parte da 
aprendizagem nem sempre é valorizado. O percurso de evolução pressupõe 
que não pode existir o medo de arriscar, o medo dos juízos de valor, muitas ve-
zes auto-imposto. 

Como exemplo, de didática a apresentar aos alunos, surge o esboço, forma de 
desenho trabalhada em diversas épocas e por variados autores. Faz parte do con-
ceito do esboço, a tentativa e o erro, com o objetivo de encontrar a forma, o traço, 
a linguagem perfeita e/ou pretendida. “Esboço implica um tempo de execução 
mais lento, com dúvidas e correções sucessivas, num processo de conquista gra-
dual de semelhanças morfológicas e informação gráfica.” (Abreu, 2020) 

A metodologia da tentativa e erro tem sido aplicada ao longo do tempo em 
várias áreas distintas do conhecimento humano e animal. Esta forma de apren-
dizagem que o ser humano utiliza em muitas situações desde que começa a an-
dar, a falar, e que sendo corretamente direcionado evolui, nem sempre é tida 
como importante na aprendizagem do desenho. O peso do jeito, da inspiração, 
do dom, é de tal forma transmitido que retrai à partida o interesse por algo que 
parece inatingível. 

Nicolaides, faz um paralelismo com a aprendizagem do canto. Ninguém es-
pera que alguém que iniciou a aprendizagem de canto, esteja pronto a apresen-
tar-se em público ao fim de poucas aulas, necessita de exercitar-se, aprender a 
respirar, errar, corrigir, ganhar segurança, não ter medo de errar. (Nicolaides, 
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1941:2). Afirma mesmo: “Quanto mais cedo fizer os seus primeiros 5000 erros, 
mais cedo estará em posição de os corrigir.” (Nicolaides, 1941:2) 

Aprendizagem — “Aprender a fazer...fazendo” 
Não se trata de defender o erro só por si, nem aplicado a outras circunstâncias, 
mas sim valorizar o processo de aprendizagem de uma forma consciente e au-
tónoma, de como desenhar, através do registo de todo o processo de tentativa e 
erro visível nos esboços. A referenciação aos grandes autores permite a visuali-
zação das tentativas e erros destes, como qualquer outra pessoa que pesquisa, 
trabalha, explora e não se dá por contente até encontrar a forma, a linha, a in-
tensidade que sonhou. 

Propor a utilização desta metodologia através da execução de esboços, de-
senhos de pesquisa, desenhos preparatórios, de forma a motivar os alunos a 
estarem dispostos e abertos a arriscar sem medo de errar, sem ter medo de ter 
traços fora do lugar. Ao mesmo tempo pretende-se que alimentem a ideia de 
trabalho e perseverança para atingir o objetivo de desenhar e se poderem ex-
pressar da melhor forma, tirando prazer do ato de desenhar.

O esboço é assim uma forma gráfica preparatória, espontânea e ao mesmo 
tempo de investigação, com tendência ao inacabamento, como refere Costa 
(2015:27).

No processo de procura de forma, de traço, vão sendo registadas as várias 
passagens do material riscador no suporte, numa pesquisa repetitiva de um 
gesto, na procura do registo mais adequado, mais próximo do pretendido. A 
mão como expressão do pensamento vai procurando um fio condutor. 

O manter deste registo das várias tentativas pelas quais a procura passou, 
sem as apagar, permite a materialização e a consciencialização de todo um pro-
cesso evolutivo. A aprendizagem vai-se processando pela observação atenta 
e repetição do gesto, pela repetição dos exercícios, na procura de superação. 
“Aprende-se a fazer... fazendo” (Bruno, s.d.:22) registando e não apagando. 
“(...) o desenho cuja funcionalidade, entre outras é desenvolver uma habilidade 
visual motora. Aprende-se a desenhar, desenhando.” (Bruno, s.d.:22) 

Ao mesmo tempo, e como refere Menezes, em contexto de sala de aula, o 
erro pela sua conotação torna— se instrumento coercivo e inibidor. 

A maneira de se ensinar um saber se focava na pura ideia de transmissão de conheci-
mentos e, por conseguinte, em sua apropriação devida por parte dos alunos. O “erro” 
era então compreendido enquanto má compreensão de tais saberes; correspondendo, 
portanto, à não reprodução correta dos modelos tradicionais, o erro haveria de ser 
por fim objetivamente corrigido pelo professor. (Menezes, 2014:37) 
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Tentativa e Erro 

“(...) aquele que erra — e mesmo que desenha — tem no arriscado jogo do erro um 
exercício de seu querer” 
Derrida, 2010 (citado por Costa, 2015:313) 

A palavra erro tem origem no latim “errare” — ação de vaguear, ir por caminho 
errado (Dicionário Periberam.org, 2020.) Como diz Menezes (2014), “Errar é 
sempre caminhar, e só se percebe o erro quando se retoma um caminho de for-
ma considerada adequada.” .” (Menezes, 2014:47)

Já Piaget fala-nos do erro construtivo também citado por Menezes (2014), 

...o erro deve ser pensado como fator potencializador do aprendizado, sendo incorpo-
rado como momento essencial de construção do conhecimento (...) o instante do erro 
pode ser observado como ponto de descoberta de conceitos e estabelecimento de rela-
ções novas que servirão de base para a construção de conhecimentos novos. (Menezes, 
2014:37) 

Estes conceitos aplicados em contexto de ensino— aprendizagem na educa-
ção artística e ainda de acordo com o mesmo autor, remetem para a importân-
cia do erro na aprendizagem e na descoberta. 

A experiência em arte pode ser propiciada por meio de propostas que reforcem a ideia 
de errância em detrimento da ideia de erro – a descoberta no lugar da frustração; e, 
por fim, que tenham como referência a experiência pessoal preponderando sobre a ex-
pectativa de uma improvável especialização. (Menezes, 2014:103) 

Menezes, faz ainda uma distinção bastante pertinente entre errar e fracassar:

Há uma diferença bastante expressiva entre os verbos errar e fracassar. O verbo errar 
pressupõe busca e descoberta, enquanto o verbo fracassar expressa conclusão de uma 
experiência mal sucedida. Em educação, tomar um pelo outro nos parece algo bastan-
te equivocado, quando percebemos que o erro é elemento importante do processo de 
ensino e aprendizagem, em contrapartida ao fracasso escolar que seria exatamente 
aquilo que não se deseja no mesmo contexto. (Menezes, 2014:148)

Os rabiscos de criança não têm, nem censura dos próprios, nem de quem os 
observa. A partir da idade escolar, há de alguma forma a introdução da borra-
cha, que assim como é aplicada na aritmética ou na caligrafia, passa a ser apli-
cada no desenho. A partir daqui está instalada a censura do registo gráfico de 
características livres. 
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O uso da borracha: Vício que o aluno traz do curso primário (...) o uso da borracha, 
tal como é feito é inimigo do desenho. Rouba toda a espontaneidade do traço. Observe-
-se a atividade do aluno que desenha: — usa mais a borracha do que o lápis...Risca, 
apaga, torna a riscar e a apagar, consome tempo, borracha e papel, sem cuidar do 
indispensável esforço de representação mental prévia (...) “a borracha não ensina a 
desenhar”, nem mesmo ajuda o desenho. (Bruno, s.d.:37)

A metodologia da tentativa e erro tem sido utilizada em várias áreas do co-
nhecimento humano, ao longo dos tempos sendo interessante a transversalida-
de desta mesma metodologia em áreas tão dispares como a arte com Nicolaides 
(1941), as ciências, com um defensor como Thomas Edison (Wills, 2016), ou 
nas ciências sociais como a psicologia, com Thorndike (Gautam, s.d.).

Como forma de demonstrar e referenciar em que medida o esboço, repre-
senta uma metodologia de tentativa e erro, apresentam-se várias abordagens 
ao longo do tempo, em diversas áreas do conhecimento, em que os autores se 
referem ao trabalho conseguido através da tentativa e erro, através do exercício 
repetitivo de procura da forma que os leva a preparar obras mais elaboradas. 

Leonardo da Vinci por Gombrich (1909-2001)
Gombrich, no seu livro sobre Arte e Ilusão, fala do ensaio e erro associado a 
evolução do conhecimento. Refere ainda todo o processo existente no esboço, 
remetendo para o Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, e para alguns dos 
seus métodos.

O progresso do conhecimento, dos ajustes através de ensaio e erro. (...) Indica embora 
grosseiramente, a maneira pela qual não só organismos, mas até máquinas “apren-
dem” por ensaio e erro. (...) (Gombrich,1995:93)

A marca do artista medieval é a linha firme, testemunho da sua mestria no ofício es-
colhido. A do artista pós-medieval não é a facilidade, que ele evita, mas a constante 
vigilância: seu sintoma é o esboço ou, melhor, os muitos esboços que precedem a obra 
acabada; e, mesmo com toda a perícia manual e visual que caracterizam o mestre, 
é a constante disposição de aprender, de fazer, de combinar e recombinar, até que o 
retrato deixe de ser uma fórmula de segunda mão e reflita a experiência — singular e 
única — que o artista deseja captar e conservar. (Gombrich,1995:184)

Thomas Edison (1847-1931)
Conhecido como um inventor extraordinário utilizava o método experimental 
da tentativa e erro, como forma de trabalho. De tal forma que este método na 
sua época era apelidado de Método de Edison. (Wills, 2016:1). 
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A razão pela qual a tentativa e o erro é escolhida por ambos os novatos e pouco ins-
truídos e pelos cientistas e inventores como Edison, é que não é apenas uma simples 
técnica, mas um grupo de técnicas associadas que podem ser observadas ao longo de 
um ‘continum’. (…) este procedimento leva ao aumento da utilização de conhecimento 
disponível de tentativas e erros anteriores.” (Wills, 2016:1).

Pedagogia do Projeto — (Ramos, 2014)
A metodologia de projeto em educação desenvolve uma dinâmica centrada na 
criatividade e numa perspetiva de construção do conhecimento feita pelo próprio 
aluno. Ramos (2014) refere como este processo de experimentação e aceitação 
do erro se torna promotor da construção de aprendizagens significativas.

para o autor “saber desenhar é (...) saber conviver com o “erro”, integrando-o, tendo 
em conta as potencialidades expressivas e a verdade que contém. A verdade do erro 
assenta na verdade criativa” (Pedro, 2012:102). Esta visão condensa o que deve ser 
o ensino-aprendizagem à luz da Pedagogia de Projeto, fundamentada num dos seus 
eixos pela pedagogia construtivista. (...) arriscar, experimentar, testar, questionar, re-
fletir, avaliar, recomeçar (articulando sempre as suas vivências e conhecimentos ante-
riores) são algumas das ações do aluno no decurso do processo de construção das suas 
aprendizagens.
(...) Deste modo, a Pedagogia de Projeto procura retirar os alunos da sua «zona de 
conforto» a nível cognitivo, técnico e criativo, visto que promove a diversidade de ex-
perimentações, de linguagens e de formas de expressão que enriquecidos pelas expe-
riências anteriores desenvolvem a aprendizagem construída.” (Ramos, 2014:35)

Métodos de Ação em Design — (Bernardo, 2014)

(...) é possível, na aula de desenho, motivar o aluno para a experiência manual desse 
emaranhado de traços no qual se vão definindo as ideias. É possível, antes do mais, 
contrariar a ideia preconceituosa de que tais emaranhados sejam, porventura, “feios” 
e “não-inteligentes”, no seu excesso de imprecisões. É possível, por enunciado, levar o 
aluno à expressão das suas incertezas, em vez de logo as inibir à partida; é possível 
levá-lo, por via gráfica, a edificar perguntas, antes de precipitar respostas; impedi-lo 
de fixar o desenho prematuramente; impedi-lo de apagar, com a borracha, os testemu-
nhos físicos das suas dúvidas; levá-lo a decifrar e avaliar as pistas deixadas pelos itine-
rários dos seus próprios gestos; e conduzi-lo, em suma, à auto crítica e auto correção, 
por via da assunção do erro e jamais da inibição do mesmo.
Esboçar, num suporte, várias linhas alternativas, em vez de uma só, quando busca-
mos uma qualquer solução gráfica, é um procedimento inevitável, natural — qualquer 
criança na idade pré-escolar o descobre e utiliza.
... a figura do erro, (...), a fim de que possamos aprender com ele... ideias que Oscar 
Wilde, por seu turno, faz reunir numa só definição: “Experiência — eis o nome que 
damos aos erros que cometemos. (Bernardo, 2014:133-5)
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Figura 1 ∙ Leonardo de Vinci, Cavaleiro (ca.1467-1519). Fonte: 
https://images.ashmolean.org/asset/1834/
Figura 2 ∙ Leonardo de Vinci, Estudos de um urso (ca. 1482-85). 
Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/459184
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Figura 3 ∙ Eugéne Delacroix, Ilustração para Fausto (ca. 1825-27). Fonte:  
https://www.eugenedelacroix.org/Illustration-For-Goethes-Faust-1825-27.html
Figura 4 ∙ Eugéne Delacroix, Cabeça de leão (s.d.). Fonte: http://www.jillnewhouse.
com/catalogues/eugene-delacroix-drawings-watercolors-pastels-and-small-oils2
Figura 5 ∙ Pablo Picasso, Paul em fato de arlequim (1924).  
Fonte: https://www.pablopicasso.org/paul-in-a-clown-suit.jsp#prettyPhoto
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Ainda Bernardo (2014), sobre este tema, refere a entrevista a dois artistas 
plásticos, Pedro Croft e Susana Oliveira.

Na entrevista feita por Anabela Mota Ribeiro a Pedro Croft e em resposta à importân-
cia do falhanço Pedro Croft responde: “— É nos falhanços que reconheço as oportu-
nidades e as possibilidades. É nos falhanços que faço as importantes descobertas. (...) 
Na entrevista a Susana Oliveira: “Se eu apago a memória, não tenho tempo para tirar 
partido do erro e para percebê-lo como uma vantagem e para resolvê-lo. (...) O alu-
no(...), em vez de “bloquear”, por medo de errar, deverá sentir-se motivado a avançar, 
a lançar-se no desconhecido. (Bernardo, 2014:137)

Kimon Nicolaides (1941)

Não se preocupe se nos primeiros três meses os seus estudos não se parecerem nada com 
o que se apelidaria de desenho que alguma vez tenha visto. Não se deve preocupar com 
a aparência do seu trabalho desde que passe o seu tempo a tentar. (Nicolaides, 1941:2)

Apresentam-se de seguida três exemplos de nomes de referência na história 
da arte: Leonardo de Vinci (1452— 1519) (Figura 1 e Figura 2); Eugéne Delacroix 
(1798-1863) (Figura 3 e Figura 4); Pablo Picasso (1881-1973)(Figura 5), que po-
dem ser referidos para demonstrar como a tentativa e erro se exerce em esbo-
ços de trabalho e exploração. 

Conclusão
Encarar a aprendizagem do desenho como algo natural em que pode e deve 
existir evolução sem que nada tenha a ver com inspiração artística, não perden-
do o prazer infantil da representação gráfica parece ser um bom começo para a 
didática do Desenho. 

Aplicar ao campo da aprendizagem do desenho esta metodologia em es-
pecial através do desenho de esboço, poderá libertar as inibições implantadas 
em muitos alunos quando se retraem por não fazerem no primeiro risco a obra 
final. Estão ainda muito presentes conceitos de perfeição e que acima de tudo 
retiram a espontaneidade e o prazer de riscar e divagar desenhando. Trata-se 
da materialização e seu registo visualizando a evolução. 

Onde é aplicada esta metodologia? Com que fundamento? Quem já abor-
dou esta temática? O que significa o uso da borracha, do apagar vestígios, mar-
cas de erro, associado ao trauma, ao medo de arriscar? Numa fase inicial até ao 
início da escolaridade obrigatória estes medos não se revelam. O que faz alterar 
esta liberdade de ação? À luz de vários autores vão-se descortinando semelhan-
ças de pensamento. 
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Ao apresentar estes exemplos pretende-se apenas lançar uma observação da 
ligação existente entre o desenho e a metodologia de tentativa e erro aceite nou-
tras áreas. E que desta forma os alunos estejam abertos a arriscar, sem medo de 
errar, sem medo de ter um traço fora do sítio. Que alimentem a ideia de trabalho 
e perseverança para atingir o objetivo de desenhar e poder expressar da melhor 
forma que lhes seja possível o que pretendam, e que o façam com gosto. 

Como conclusão, penso as crianças, com mais ou menos inseguranças, es-
tão aptas a expressar-se, mas cabe-nos a nós docentes, mostrar-lhes como po-
dem atingir a autonomia, ter capacidade de trabalho, e acima de tudo ter orgu-
lho no trabalho realizado.

A motivação dos alunos é a chave fundamental para os manter atentos, par-
ticipativos e entusiasmados. Acima de tudo a relação e empatia criada com alu-
nos que quando tentavam apresentar algo rapidamente feito para resolver qual-
quer proposta de trabalho, se viam confrontados com a não aceitação de algo 
tão inicial, uma vez que se considerava serem capazes de algo melhor. Após um 
esforço aparecia um trabalho melhor, um sorriso nos lábios e a consciência de 
que tinham conseguido fazer mais e melhor. 
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Abstract: As part of a transdisciplinary activity, 
Visual Artist Maria José Oliveira was invited. 
Starting from a conversation about Art and a 
work by the artist, the idea of taking a trip inside 
the body and bringing it outside came up, making 
sculptured objects of body parts, in a classroom/
atelier, which ended up in an installation and in 
an inclusion’s work due to the diverse and signifi-
cant multiculturality of the class.
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Resumo: No âmbito duma atividade transdis-
ciplinar convidou-se a Artista Visual Maria 
José Oliveira. Partindo duma conversa sobre 
Arte e duma obra da artista, surgiu a ideia de 
fazer uma viagem ao interior do corpo e de o 
trazer para o exterior, fazendo objetos escul-
tóricos de partes do corpo, numa sala de aula/
atelier, que culminaram numa instalação e 
num trabalho de inclusão devido à multicul-
turalidade diversa e significativa da turma.
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1. Introdução
No âmbito do programa O Artista na Escola, é prática habitual convidar artis-
tas para virem desenvolver workshops, mostrar a sua obra e conversar com os 
alunos sobre Arte. Tal coincidiu com um pedido da professora de História e 
também Diretora de Turma, porque tinha acabado de dar uma unidade so-
bre Arte Moderna e gostava que a turma pudesse ter contacto com um artista 
plástico, ao vivo.

Maria José Oliveira foi a artista convidada. Para preparar a turma foi mostra-
do aos alunos, antes da sua vinda, um Powerpoint com várias imagens para que 
ficassem com uma visão geral sobre a obra, fazendo referência aos materiais 
não convencionais usados pela artista, alguns bastante primevos e explicando a 
sua máxima de que todos os materiais são bons para fazer arte. 

Chegada à sala de aula, Maria José pediu primeiro aos alunos que pusessem 
as carteiras voltadas para o centro da sala, formando uma elipse, para que todos 
se vissem uns aos outros, de modo a facilitar a conversa. Depois de mudar a 
configuração à sala de aula e de criar um espaço alternativo que permitia me-
lhor a interação, começou por lhes fazer perguntas sobre arte em geral e, gra-
dualmente, o diálogo centrou-se na sua obra, mostrando diversos catálogos e 
livros com fotografias das suas peças. Porém, o momento alto foi o facto de a 
artista ter levado uma obra — Antebraço (2014) — que mostrou e convidou os 
alunos a experimentar sobre o seu corpo. 

O Antebraço, feito de tela crua e com fecho e dobradiças de latão, simula o 
sistema muscular do braço através de elementos tubulares em tela crua, tendo 
no seu interior um vazio que poderá conter um antebraço real. É como se a peça 
fosse uma camada interior do corpo para ser usada sobre o exterior. Esta ideia de 
trazer o interior para o exterior foi o conceito escolhido para o trabalho a ser exe-
cutado pelos alunos e esta obra foi o ponto de partida para o trabalho (Figura 1).    

2. O processo
Falando com Maria José, acordámos que os alunos iriam escolher uma parte do 
seu corpo para fazerem um molde com ligaduras de gesso, o qual iria servir de 
base para colar rolinhos de papel de máquina que iriam simular os músculos 
e/ou os tendões do corpo. Como o gesso e o papel são ambos brancos iríamos 
assim manter o espírito monocromático da sua obra. Este monocromatismo 
era importante devido às características da turma, que era constituída por uma 
multiculturalidade oriunda de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-
Bissau, S. Tomé e Príncipe, Índia, Paquistão e Ucrânia. A diversidade de países 
traduz-se em muitas diferenças nas características do corpo, na língua que 
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Figura 1 ∙ Maria José Oliveira, Antebraço (2014), 
tela e latão. Fonte: própria.
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falam e até na maneira de vestir. Embora sejam todos seres únicos, este trabalho 
resultaria igual para todos, porque por dentro somos todos parecidos. Era como 
se os alunos se baixassem e conseguissem voltar-se do avesso despindo a pele 
e deixando a descoberto a parte mais secreta do corpo e, assim, as diferenças 
diluíam-se entre todos os intervenientes.

Para o desenvolvimento do trabalho acordámos que as aulas de 50 minutos 
seriam, inicialmente, destinadas a uma linguagem intelectual, emocional e 
afetiva (Barbosa, 2016), que seria o desenho dos músculos e/ou os tendões, 
correspondendo à parte do corpo selecionada por eles, trabalho que foi 
executado com o apoio da professora de Ciências, que ia à aula de Educação 
Visual ajudar a procurar e a interpretar as imagens selecionadas da Internet, ou 
dos livros que ela levava, enquanto as aulas de 100 minutos foram utilizadas 
para o trabalho prático, tendo como referente a peça de Maria José, mas levan-
do o aluno a soltar a sua imaginação para perceber a realidade e a desenvolver 
uma capacidade crítica para poderem dar respostas de forma transformadora, 
usando a memória — a obra da artista já não estava na sala de aula -  através do 
pensamento abstrato para descodificar o que é essencial, deixando de lado o 
que é acidental (Barbosa, 2016).

3. A sala de aula/atelier
Para desenvolver o trabalho prático foram criadas várias zonas de trabalho: 
uma zona com carteiras unidas em filas duplas para os alunos que elegeram 
o  rosto, ou parte dele, onde se pudessem deitar para que o molde pudesse ser 
feito; outra zona para mãos, cotovelos, joelhos, pés, braços, etc.; outra zona de 
secagem, que necessariamente tinha de ser perto das tomadas da sala de aula, 
para ligar os secadores; esta zona depois transformar-se ia na zona de colagem 
com as pistolas de cola termofusível.

Num primeiro momento, foi a professora a fazer os moldes, mas alguns 
alunos perceberam rapidamente o processo e passaram a ser eles a ensinar 
aos colegas, ficando a professora apenas a supervisionar o trabalho. Gerou-se 
um clima de interajuda e de entusiasmo que os levou a passar os intervalos na 
sala de aula. O espaço tornou-se um território de criação, um laboratório de 
experiências novas, onde o espaço se foi moldando conforme as necessidades, 
duma forma orgânica, como no Covil, de Kafka. A sala de aula/atelier transfor-
mou-se num campo de possibilidades e, se por um lado esse campo de experi-
mentação se alargava, por outro, as zonas criadas, nem sempre de fácil circula-
ção, constituíam um labirinto (Kafka,2002:16). 
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O trabalho de atelier, a prática artística e a interação dos alunos foram “a 
origem dum processo que variadíssimas vezes se torna dificilmente verbalizável, 
construindo-se como uma narrativa íntima e muitas vezes intransmissível do 
acto criativo, acto esse, origem do objeto” (Lima, 2007:47). 

 Inicialmente, por vezes tratava-se de gerir o caos, mas por outro lado foi 
muito gratificante por ver o crescimento dos alunos e a maneira como se rela-
cionavam.

Esta conquista do conhecimento das atividades propostas aos alunos tem 
por base uma enorme interação que lhes permite ultrapassar a dependência 
da professora e criar uma sistematização criada pela professora enquanto 
promotora do conhecimento.

Ao valorizarmos as interações, não podemos esquecer que tem de haver 
papéis bem definidos numa sala de aula, os quais não têm de ser rígidos, porque 
para além do professor ensinar o aluno, este também poderá aprender com os 
colegas mais experientes ou que tenham vivências diferenciadas. Ao longo 
do processo, caberá ao professor aglutinar todas as questões que apareceram 
e sistematizá-las de forma a garantir o domínio de novos conhecimentos por 
todos os alunos. 

A interação e entreajuda gerada levaram a que se criassem espontaneamente 
grupos de trabalho para as diferentes tarefas que iam rodando — assim, o grupo 
que já tinha feito o molde do corpo (Figura 2 e Figura 3) avançava para a zona 
de secagem e secavam o molde uns dos outros (Figura 4) e estes, por sua vez, 
avançavam para a fase de fazer rolinhos de papel. Todos participaram no pro-
cesso de cada um, ajudando-se mutuamente, num processo de trabalho em que 
os menos habilitados se diluíram, fazendo da formação artística um pilar para a 
cidadania (Barbosa, 2009).

Assim começaram a aparecer cotovelos, mãos (Figuras 5), braços (Figuras 
6), partes de rosto (Figura 7), joelhos e pés.

4. A última aula da atividade
A última sessão realizou-se com a presença da professora de História que 
apoiou o trabalho desde o primeiro momento e novamente com Maria José Oli-
veira. A artista, anteriormente, já tinha solicitado que as carteiras estivessem 
dispostas como na primeira sessão e que cada aluno tivesse à sua frente a sua 
peça. Começou por olhar detalhadamente cada obra, experimentar algumas no 
seu corpo e depois enalteceu o trabalho executado porque, plasticamente, tinha 
resultado muito bem. Depois pegou nas partes de rostos, braços, antebraços, 
pés, joelhos, cotovelos, mãos e dedos dos alunos e, no chão, foi construindo um 
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Figura 2 ∙ Molde de punho e mão em 
ligadura de gesso. Fonte própria.
Figura 3 ∙ Molde de cotovelo em ligadura 
de gesso. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Aluna secando o molde de rosto 
do colega. Fonte: própria. 
Figura 5 ∙ Mão com músculos em papel. 
Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Braço com músculos e tendões. 
Fonte: própria.  
Figura 7 ∙ Parte de rosto com músculos  
e tendões. Fonte: própria.
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corpo, um santuário que todos foram fotografando e onde, no seu interior, ela 
se deitou (Figura 8). Os alunos mais envergonhados recusaram-se, mas outros 
também se foram deitando (Figura 9). Por fim, de mãos dadas, à volta da insta-
lação/santuário, foram falando sobre a sua experiência (Figura 10).

O facto de o espaço da sala de aula estar organizado com uma forma redon-
da concentrava a atenção. Segundo Bachelard o redondo centraliza a vida, dá 
unidade e traz segurança (Bachelard, 1998).

Da praxis à reflexão teórica
Esta atividade prende-se com o que Ana Mae Barosa defende para as escolas, 
onde devem existir educadores atualizados, artistas e acesso aos trabalhos 
contemporâneos para que os alunos consigam atingir o máximo de desenvolvi-
mento integral (Barbosa, 2018) enquadrando-se também nas teorias da educa-
ção como prática de liberdade de Paulo Freire.

Os alunos, além de terem tido contacto com imagens dos catálogos e dos 
livros de Maria José, tiveram a mais-valia de partir da obra de arte real, que ma-
nusearam e experimentaram no seu corpo, dialogando quer com a obra quer 
com a artista. Esta interação ajudou a que o aluno mobilizasse conhecimentos 
conceptuais e procedimentais que estiveram na base da invenção das tecnolo-
gias usadas, articulando e adaptando materiais e ideias. E, tal como Ana Mae 
Barbosa defende, a Arte não se ensina, apenas se provocam experiências atra-
vés das quais se aprende a selecionar o que é importante, abrindo os proces-
sos mentais e possibilitando ao aluno formar a sua iconografia. A arte, segun-
do Herbert Read, citado por Barbosa, é o esforço do ser humano para entrar 
em contacto com os ritmos constantes da vida, o que amplia o campo da arte e 
entra na Física, na Biologia, na História, em todas as disciplinas. Porém, cada 
aluno interpreta a Arte de maneira diferente e esta também pode ser diferen-
te consoante o momento da sua vida (Barbosa 2019). Para alguns alunos este 
trabalho teve um carácter lúdico porque questionaram os limites do seu cor-
po, trazendo o interior para o exterior. Não da mesma forma que Alice de L. 
Carroll, no País das Maravilhas, que estica ou encolhe o tamanho do seu corpo, 
mas questionando os limites do interior e exterior, tornando a passagem para o 
lado de lá, para o país das maravilhas, íntima e intrínseca a cada um deles; para 
outros, representou uma dialética entre o exterior e o interior porque o exterior 
só é entendido quando se transforma em interior, dado que às vezes o ser está 
preso ao exterior (Bachelard, 1998), o que neste caso funciona ao contrário por-
que o interior é trazido para o exterior.
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Figura 8 ∙ Maria José Oliveira deitada dentro 
do corpo/santuário. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Aluno deitado dentro do santuário. 
Fonte: própria
Figura 10 ∙ Turma do 9º 7 à volta do corpo/
santuário. Fonte: própria.
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Dado que a educação pela Arte promove a criatividade, a inovação e o pen-
samento crítico, características essenciais para uma cultura emancipadora da 
igualdade e da responsabilidade social, pode ter um papel muito importante 
na construção de um futuro sustentável, se aliado à educação para a cidada-
nia, promovendo, na escola, projetos transdisciplinares que quebram barreiras 
nas diversas áreas do saber, os quais proporcionam espaços de aprendizagem 
únicos, através da utilização dos materiais mais diversificados e apostando na 
formação professores (Eça, 2010).

  A sala de aula deve ser considerada um lugar privilegiado de sistematização 
do conhecimento e o professor um articulador na construção do saber. Mas a 
sala/atelier foi um espaço que funcionou como a casa, a cabana primordial que 
acolhe e faz sonhar, que dá estabilidade e é um refúgio onde os pensamentos 
fluem sendo uma das maiores forças de integração da memória, das lembran-
ças de cada um. A casa é um universo íntimo, de proteção e de aconchego e, ao 
mesmo tempo, um lugar de imaginação (Bachelard, 1998).

Foi uma viagem poética ao interior do corpo que se tornou uma obra de ma-
nifesto, de inclusão e uma demonstração de como todos os materiais são bons 
para trabalhar.

Há unidades de trabalho que embora muito bem estruturadas não correm 
bem, outras que apenas correspondem às expectativas inicias e outras, como 
esta, que se transcendem, que funcionam como um sortilégio, porque são má-
gicas, quer para os alunos quer para os professores.
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1. Introdução
Este artigo pretende refletir sobre as várias vantagens, para alunos do 3º ciclo 
e secundário, obtidas pelo registo das várias etapas da metodologia projetual, 
proposta por Bruno Munari. 

Ao longo deste artigo irei também refletir e debruçar-me sobre estas vanta-
gens, tendo em conta o ensino das várias disciplinas de artes visuais. 

2. Metodologia projetual
Bruno Munari, na sua obra, Das coisas nascem coisas, expõe a metodologia pro-
jetual, partindo do pressuposto, que o objetivo de qualquer projeto é chegar à 
solução de um problema. Munari propõe que, quando exposto ao designer (pro-
jetista), um problema, através de uma metodologia com diferentes etapas (Fi-
gura 1), este chegue a uma solução.

2.1 As vantagens do registo das várias etapas
Será importante, na metodologia projetual, o registo de todas as etapas, seja 
através de desenhos, de fotografias, de colagens, de maquetes, etc. Este registo 
deverá ser realizado ao longo de todo o projeto, desde o problema inicial, até 
à solução final. O registo, das várias etapas da metodologia trará as seguintes 
vantagens:

— consoante diferentes caminhos, para um mesmo problema, será possível 
a apresentação de diferentes soluções, ou seja, colocando em ênfase determi-
nada caraterística no produto/serviço a construir, numa dada fase, obter-se-á 
uma dada solução, com ênfase noutra caraterística será possível obter uma ou-
tra solução, e assim obter-se-á tantas soluções, quantas as diferentes caraterís-
ticas projetadas, numa ou em várias etapas projetuais; 

— será possível também, a visualização do problema inicial de uma forma 
desconstruída, uma vez que cada etapa olhará para o problema de determinada 
perspectiva, o que permitirá desconstruir o problema;

— a alteração de alguma das etapas, consoante indicações, desejos do clien-
te, ou seja há uma maior flexibilidade na modificação do produto/serviço con-
soante os desejos expetativas do cliente, uma vez que será possível apenas com 
a alteração de um etapas da metodologia conseguir uma solução totalmente 
diferente.

Este registo de todo o método, não será apenas indicado na área do design, 
será importante para as várias disciplinas das artes visuais (de 3º ciclo e secun-
dário). Uma vez que trará, aos alunos as seguintes vantagens: 

— uma maior organização (em etapas) na sua apresentação de soluções para 
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Figura 1 ∙ Bruno Munari, 1981, As diferentes fases da 
metodologia projetual. Fonte: Munari, B. (1981). Das coisas 
nascem coisas. (1ª ed.) Lisboa: Edições 70.
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os projetos propostos pelo professor, uma vez que cada etapa se encontrará bem 
delimitada das demais e cada uma terá comportará diferentes abordagens do 
problema; 

— uma maior capacidade de síntese das suas ideias, pois cada etapa é muita 
objetiva do que se pretende nela, olhando para o problema consoante determi-
nada abordagem, possibilitando uma maior capacidade de limitação ao preten-
dido em cada etapa; 

— a construção de um raciocínio lógico, pois a sequência de etapas não foi 
pensada ao acaso, mas tem uma lógica, uma sequencialidade, o que virá auxi-
liar um aluno com dificuldade em estabelecer uma narrativa visual, e uma lógi-
ca para a sua solução; 

— potenciar a sua criatividade, pois a desconstrução do problema, permite, 
desde logo, o surgimento de mais e diversificadas ideias, para além disso a mul-
tiplicidade de etapas permite uma multiplicidade de novas ideias consoante a 
abordagem caraterística de cada fase; 

— uma melhor perceção do problema (hoje em dia, cada vez mais complexos) 
como um todo, através da visualização das diferentes partes que o compõem: 

O princípio da desmontagem de um problema nas suas componentes, para se poder 
analisar, remonta ao método cartesiano. Visto que, especialmente hoje em dia, os pro-
blemas se tornaram muito complexos e por vezes complicados, é necessário o projec-
tista ter toda uma série de informações acerca de cada problema singular para uma 
maior segurança no projecto (Munari, 1981). 

 
Estas vantagens são transversais a qualquer uma das seguintes disciplinas 

de artes visuais: desenho A, oficinas de arte, oficinas de multimédia, materiais 
e tecnologia.

Assim, parece-me vantajoso, para os alunos de 3º ciclo e secundário, o re-
curso ao método projetual e, o registo de todo o processo, de forma clara.

Conclusão
O ensino da metodologia projetual e o registo das suas diversas fases traz várias 
vantagens para a aprendizagem nas diferentes disciplinas de artes visuais, quer 
no 3º ciclo, quer no secundário. E traz também, vantagens pessoais, aos alunos 
que a aplicam.  
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1. Introdução
O presente artigo tem como ponto de partida uma curiosidade e interesse pes-
soal pela realidade vivida nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(PALOP), nomeadamente no que diz respeito ao processo de ensino-apren-
dizagem das Artes Visuais nestes contextos, associada à convicção, também 
pessoal, que cultura e criatividade são duas potencialidades, presentes nestes 
territórios, que podem enriquecer a prática artística, e que por isso merecem 
ser consideradas. A primeira enquanto conjunto de costumes, tradições e ma-
nifestações artísticas que caracterizam e enriquecem os grupos e sociedades, 
a segunda enquanto capacidade trabalhada pelos seus indivíduos, fruto dos 
imprevistos e desafios diários, e que favorece o desenvolvimento de criações 
artísticas inovadoras e diferenciadas.

Nesse sentido, o que se pretendeu com esta investigação foi iniciar um ca-
minho para conhecer e compreender como se desenvolve a prática das Artes 
Visuais, pelas crianças e adolescentes dos PALOP, com o intuito de que esse co-
nhecimento possa contribuir essencialmente para a formação de professores, 
reunindo orientações úteis para um eventual exercício docente nestes contex-
tos geográficos, mas também para outros artistas ou profissionais que ambicio-
nem trabalhar junto destas comunidades.

Para o desenvolvimento deste artigo contou-se, como referência e caso de 
estudo, com a experiência no terreno do artista francês Alain Corbel, reunida 
através de vários workshops e ateliers por ele dinamizados junto de crianças e 
adolescentes nos PALOP (Figura 1), e agora conhecida através de uma série de 
conversas e partilhas para as quais Alain generosamente se disponibilizou.

2. Práticas artísticas no âmbito das Artes Visuais por crianças 
e adolescentes nos PALOP
2.1 A experiência de Alain Corbel

Alain Corbel é um ilustrador francês, atualmente professor na Maryland Ins-
titute College of Art (MICA, EUA). Entre 2000 e 2016 dinamizou uma série de 
workshops e ateliers, em Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e 
São Tomé e Príncipe (e também Timor Leste), a título individual ou em parceria 
com a ONG portuguesa ACEP — Associação para a Cooperação Entre os Povos. O 
objetivo era conviver com as crianças e adolescentes, conhecer o seu dia-a-dia, 
ouvir e registar as suas histórias de vida, e permitir que elas trabalhassem vi-
sualmente essas temáticas, com recurso a várias técnicas de expressão plástica.

Destes workshops e atelieres resultaram alguns livros — Notícias do Quelele 
e Vozes de Nós — que reúnem as histórias e desenhos elaborados pelas crian-
ças e adolescentes destes seis países, e que podem ser encontrados em muitas 
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Figura 1 ∙ Workshop realizado em 2014 na Casa dos Direitos, 
em Bissau, Guiné-Bissau. Fonte: Alain Corbel.
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bibliotecas portuguesas. Os mesmos permitem dar a conhecer, junto da comu-
nidade portuguesa, e tão marcada pela presença africana, as realidades vividas 
pelas crianças de países tão fisicamente distantes, mas simultaneamente tão 
próximos de Portugal. Esta era uma intensão de Alain e um aspecto importante 
que caracterizava o projeto, uma vez que não se verificava a existência de mui-
tos materiais pedagógicos, livros infantis ou manuais escolares que retratassem 
e incluíssem a realidade africana, tão presente em Portugal.

Os workshops e ateliers eram destinados a alunos entre os 6 e os 22 anos de 
idade, sendo que a maior parte tinha entre 8 e 15 anos. Tinham uma duração 
aproximada de um mês, e foram desenvolvidos em parceria com escolas po-
pulares ou outras ONGs locais que trabalhavam com crianças e adolescentes.

A estratégia adoptada consistia em passar muito tempo com os participan-
tes, conhecer o seu dia-a-dia, ouvir as suas histórias e procurar construir rela-
ções de confiança, como forma de preparar os trabalhos que se seguiriam. Na 
primeira semana, Alain começava por trabalhar com um grupo grande, de uma 
forma mais livre e experimental, para observação do potencial. Devido à escas-
sez dos materiais necessários para a realização dos ateliers e às exigências do 
projeto (tempo e objetivos), no final da primeira semana, Alain tinha que fazer 
escolhas e subdividir a turma em pequenos grupos, atribuindo materiais espe-
cíficos a cada um, conforme a habilidade demonstrada. Nas semanas seguin-
tes, os alunos exploravam novas técnicas, como desenho, pintura com gouache 
ou colagens, sendo que Alain procurava adaptar as técnicas, com criatividade e 
inovação, aos lugares onde os ateliers eram realizados, em função também dos 
recursos localmente existentes.

Apesar da liberdade dada para a realização dos trabalhos, a temática estava 
definida, e os alunos tinham que produzir uma massa crítica de desenhos, ou 
objetos visuais, que comunicassem a sua realidade. O objetivo era desenhar o 
seu quotidiano, e através dos seus trabalhos, comunicar informações sobre as 
suas vidas: as casas, as ruas, os animais, os mercados, as atividades e trabalhos 
que desenvolviam.

A título de exemplo, e para ajudar a entrar no contexto dos ateliers, des-
creve-se um dos exercícios realizados, que consistia no esboço livre, a lápis, 
de vários elementos e temas locais, apenas de um lado de uma folha de papel 
colorido tipo canson, formato 50 x 35 cm. O objetivo era que as várias formas 
desenhadas — casas, pessoas, árvores, animais, trabalhos, ... — ficassem conec-
tadas, e se necessário, até sobrepostas, tendo sido inclusivamente desafiados a 
tentar não usar a borracha. Uma vez que o conceito da imagem estava termina-
do, os alunos cortavam o desenho geral com tesoura e x-ato, seguindo a linha 
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Figura 2 ∙ Atelier de Ilustração realizado em 2016, na 
ENAV — Escola Nacional de Artes Visuais — em Maputo, 
Moçambique. Fonte: Alain Corbel.
Figura 3 ∙ Alunos a trabalhar durante os ateliers, em 2014, 
em Bissau, Guiné-Bissau. Fonte: Alain Corbel.
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de contorno das formas (Figura 2). No final, era utilizado o lado do papel que 
não tinha sido riscado, e sobreposto sobre outro papel colorido, destacando a 
forma do fundo. 

2.2 Apontamentos para o ensino
O principal objetivo das conversas e entrevistas realizadas a Alain para conhe-
cer as experiências práticas por ele desenvolvidas em contexto, e que deu ori-
gem à elaboração deste artigo, era conhecer a realidade e reunir apontamentos 
úteis para um eventual exercício docente em contextos semelhantes. Dos seus 
testemunhos podem ser identificadas orientações importantes, e que são orga-
nizadas segundo três dimensões: o aluno, o professor, e a comunidade. 

No que respeita ao aluno, importava compreender qual a prática/experiên-
cia que estes têm no exercício de atividades artísticas, sua relação, desempenho 
e impacto.

Exercendo a atividade de docente há vários anos, Alain reconhece que o 
processo de ensino que desenvolveu nos contextos geográficos atrás referidos 
é muito diferente daquele que pratica, por exemplo, atualmente com os seus 
alunos nos EUA, uma vez que estes têm um conhecimento adquirido ao lon-
go de vários anos, uma compreensão artística mais estimulada e consolidada, 
para além de uma prática e experiência de várias técnicas artísticas, que grande 
parte dos primeiros não têm. Contudo, esta possível ausência de conhecimento 
artístico pode ser benéfica, na medida em que os alunos não manifestam ter 
incutidas ideias preconcebidas de certo e errado, bem ou mal desenhado. Neste 
caso, a ausência de referências e estereótipos confere maior liberdade ao traba-
lho realizado e maior desprendimento em relação ao resultado esperado. 

Alain considera que estas crianças e adolescentes possuem uma outra di-
mensão igualmente importante: um conhecimento e experiência cultural muito 
rico. A sua memória visual desenvolve-se a partir dessas tradições e as imagens 
visuais que constroem refletem essas marcas culturais, presentes por exemplo 
na forma de construir um cesto, de fazer um pano, ou de se vestir, entre outros. 

Assim como a cultura, a criatividade era outra dimensão importante e vi-
sível. Por vezes os próprios alunos traziam sugestões e contributos novos que 
eram interessantes para os exercícios. Esta contribuição inocente dos alunos é 
um aspecto muito positivo que Alain identifica nestes grupos em especial, e que 
favorece o trabalho e valoriza os resultados finais.

A maior parte dos alunos não possuía qualquer prática ou hábito de desen-
volver atividades no campo das Artes Visuais. A principal razão está associa-
da aos custos dos materiais, que são escassos, tornando-se pouco acessíveis. 
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Apesar de pouco contacto com essas atividades plásticas, ou talvez graças a ele, 
as crianças e adolescentes tinham muita curiosidade e mostravam-se muito 
motivadas com a possibilidade de experimentar aqueles materiais novos que se 
apresentavam como um “tesouro”. No geral eram alunos muito interessados, 
com muita vontade de participar e de se envolver nas atividades, e isso refletia-
-se na qualidade dos trabalhos, independentemente das idades dos participan-
tes (Figura 3). “Havia meninos que tinham muita vontade de desenhar. Era um sede 
de desenhar! Quando percebia isso, deixava-os ficar lá mais tempo.”

Ajudava a dimensão comunitária, que possivelmente é nestes contextos 
mais vivida também. Os participantes iam em grupo, queriam realizar aquelas 
tarefas com os seus amigos, e por norma eram muito comunicativos. “Era um 
círculo generoso, criativo, uma unidade super rica.”

Apesar da pouca prática com o uso de algumas ferramentas e materiais, 
Alain partilha que os alunos aprendiam depressa e com facilidade, revelando 
grande destreza. 

Importa agora conhecer a dimensão do professor. Na impossibilidade de, no 
âmbito e tempo desta investigação, perceber quem são os professores que pro-
movem o ensino das Artes Visuais nos contextos pretendidos, e reunir informa-
ções sobre a sua formação e experiências profissionais, tem-se como referência 
a experiência vivida por Alain. Dos testemunhos que o próprio partilhou, das 
principais percepções, recomendações e desafios, recolheram-se orientações 
relevantes para a prática docente. 

Efetivamente, quando Alain desenvolveu estes workshops e ateliers já ti-
nha vivido experiências anteriores, quer ao nível do ensino, quer ao nível do 
contexto geográfico, e nestes projetos deu-se uma fusão dos dois. Desta forma, 
considera que pode ser importante, antes da prática docente nestes contextos, 
não só já possuir alguma experiência de ensino e domínio dos conteúdos, mas 
também conhecer um pouco a realidade local. Essa experiência facilita o traba-
lho com o grupo que se encontra e ajuda a não estar totalmente desprevenido 
perante as situações novas que se possam apresentar. 

Uma das vantagens dos trabalhos desenvolvidos neste seu projeto, e que, 
de um ponto de vista pessoal, revela a pertinência de ambicionar práticas se-
melhantes (e justifica o presente artigo), foi a possibilidade de partilhar com 
estas crianças e adolescentes conteúdos que o Alain conhece e domina, mas 
que os primeiros ainda não. Muitas vezes, os professores locais têm outras ex-
periências e conhecimentos, e o facto de poderem trabalhar com um professor 
diferente, com outras formações e com uma prática artística mais consolida-
da, possibilita uma aprendizagem mais rica. No caso concreto da experiência 
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profissional enquanto ilustrador e desenhador de banda-desenhada, Alain re-
conhece que são áreas pouco desenvolvidas nestes países onde trabalhou e que 
por isso os novos contactos que se criaram com essas práticas são mais-valias 
para os alunos. Admite ainda que essas práticas, se fossem mais exploradas, po-
deriam promover localmente futuras oportunidades de trabalho.

No entanto, estes trabalhos proporcionaram uma verdadeira troca de ex-
periências. Alain partilha que não era só ele a oferecer algo novo, mas que os 
próprios alunos também traziam ideias e sugestões, não só no domínio do de-
senho, mas também, por exemplo, da música, da dança ou da comida, e que ele 
procurava acolher e integrar nos trabalhos. Essas contribuições dos alunos per-
mitiram não só enriquecer o Alain, enquanto pessoa e enquanto docente, mas 
também eram uma oportunidade para ele, como professor, valorizar os alunos 
e os seus contributos, e mostrar-lhes como os seus hábitos e cultura são ricos e 
cheios de potencial. 

Este aspecto remete para uma outra orientação importante, que diz respei-
to à flexibilidade. Alain partilha que é necessário conseguir adaptar o ensino à 
situação que se encontra. É importante reunir ideias e elaborar um plano, mas 
que não seja demasiado fixo, de modo a poder trabalhar com o que o contexto 
oferece, e estando preparado para os imprevistos que podem suceder. Esta fle-
xibilidade oferece liberdade, que fomenta a criatividade. “Era pura criação. A 
forma como os meninos se mexiam, os gestos, os movimentos dos corpos, era 
pura criação.”

Outra observação diz respeito às relações entre alunos e professores. Alain 
reconhece que facilitava a realização dos trabalhos o facto de ele ser um dina-
mizador e não um professor. O papel do professor traz consigo, por vezes, uma 
carga associada: regras, rigidez, ordem, autoritarismo, avaliação. Alain não 
queria ser visto apenas como aquele que manda e que dá notas aos trabalhos, 
pois sabia que essa ideia instala um certo distanciamento na relação com os 
alunos, e consequentemente condiciona a experiência e afeta o desempenho. 
Queria criar relação, ser próximo e acessível, ter amor pelos alunos e pelo ensi-
no. E brincar. Para Alain, há muito de pedagógico no ato de brincar. “Fazemos 
seriamente o que fazemos, mas é um jogo, uma brincadeira. Não no sentido 
leve, mas deixar qualquer um brincar, com o objetivo de fazer melhor.”

Nas várias conversas foi abordada esta questão do “papel” do professor, e 
da tendência para considera-lo como alguém que corrige e retifica. A respeito 
disto, Alain transmitiu ainda outra ideia considerada relevante para a prática 
profissional, independentemente do contexto: “o professor deve acolher a dife-
rença e tornar isso uma coisa interessante.” Ao invés de procurar corrigir, deve 



48
7

Figura 4 ∙ Alain Corbel e aluno durante uma aula  
de ilustração, em 2013, na Escola Portuguesa de Maputo, 
Moçambique. Fonte: Alain Corbel.
Figura 5 ∙ Workshop na Casa dos Direitos, realizado em 
2014, em Bissau, Guiné-Bissau. Fonte: Alain Corbel
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aproveitar para incluir o contributo dos alunos, mesmo que seja diferente. Acei-
tar o diferente como algo interessante, e procurar reutilizá-lo na sua criação. 
“Quando damos aulas, é preciso dar aulas como artista e não só como profes-
sor.” Da vertente do professor pode-se considerar a organização, a metodolo-
gia, ou a pedagogia. A vertente do artista, engloba o ato de criar e de permitir a 
criação por outros. A própria aula também pode ser criação (Figura 4).

Da sua experiência partilha ainda alguns desafios muito próprios das rea-
lidades que encontrou. O primeiro diz respeito à comunicação, pois esta tem 
naturalmente os seus desafios, e quando acontece entre pessoas em que a fai-
xa etária as distancia, torna-se necessário que o professor compreenda o que o 
aluno quer dizer, com todos os “vazios” que são necessários decifrar. A somar a 
este facto, há ainda o desafio dos diferentes idiomas. Apesar de Alain ser fran-
cês, antes de realizar estas experiências já vivia em Portugal há alguns anos, 
sendo que dominava a língua portuguesa, que é a língua oficial dos países aqui 
tratados. Contudo, a realidade é que muitas das crianças falavam outros dialec-
tos locais, e muitas vezes só começam a ter contacto com a língua portuguesa 
quando entram na escola. Aqui facilitava o facto do desenho ser algo visual, po-
dendo ser apreendida a tarefa pela observação, e se necessário, adoptar outras 
estratégias, como mímica. Também aconteceu contar com a colaboração de al-
guns alunos, que eram tradutores de outros.

Outro desafio diz respeito aos materiais e recursos necessários para a reali-
zação das atividades. Alain levou alguns materiais para a realização dos exer-
cícios, mas em contextos onde se verifica uma escassez de materiais, há ne-
cessidade de gerir os recursos disponíveis, de forma justa e equilibrada. Uma 
estratégia para contornar essa realidade é usar da criatividade e imaginação, 
recorrendo a materiais locais, como fibras, sementes, plantas, e outros recursos 
que podiam encontrar e recuperar. E a oferta é rica, diversificada e com poten-
cial. Da sua percepção, esta atitude é algo já bastante incutida pelas comuni-
dades locais, habituadas a aproveitar os recursos existentes à sua volta. Assim, 
em cada atelier, ele contava também com essa mais-valia e criatividade para 
contornar o obstáculo da falta de material. 

Um terceiro desafio está relacionado com a sustentabilidade dos projetos e 
com a possibilidade de continuação dos trabalhos após o seu regresso. Para isso 
era necessário e muito pertinente a formação de indivíduos locais. Alain pôde 
trabalhar com alguns assistentes e tinha essa preocupação, incentivando-os a te-
rem um desempenho mais profissional, e questionando-se como poderia formá-
-los para que pudessem ser um suporte, de modo a que as crianças e adolescentes 
tivessem oportunidade de continuar a praticar algumas atividades artísticas. 
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Por último, abordámos ainda outros desafios como a atenção às questões de 
saúde, que um contexto novo e tropical pode influenciar, e ainda o factor tem-
po, que obriga a uma organização e gestão mais atenta, ainda mais em contex-
tos marcados pela imprevisibilidade, que convida à flexibilidade, criatividade e 
improvisação.

Tendo já lançado uma olhar sobre os alunos e os professores, importava 
ainda tentar compreender como as famílias acolhiam estas atividades dedica-
das exclusivamente à exploração artística. Apesar da duração do projeto não 
ter permitido grande contacto com outras pessoas além daquelas que estavam 
diretamente envolvidas no projeto, no geral, Alain considera que as famílias fi-
cavam satisfeitas com as oportunidades que as crianças e adolescentes estavam 
a experienciar. A participação nos workshops e ateliers permitia que elas se en-
contrassem num espaço cuidado, onde estavam ocupadas e a realizar ativida-
des positivas e diferentes. Como estes trabalhos aconteciam em parceria com 
escolas ou outras entidades locais, como centros culturais, eram vistos como 
uma mais-valia, como algo que enriquece e beneficia a comunidade (Figura 5).

Alain acrescenta que alguns jovens e adolescentes revelavam um grande 
gosto pela prática artística e eram bastante talentosos, o suficiente para desen-
volver-se de forma profissional. Também o turismo, muito atrativo em alguns 
destes países, poderia ser uma oportunidade para o desenvolvimento de uma 
atividade artística que providenciasse o sustento dos artistas. Infelizmente, a 
falta de instituições e investimentos para a formação, bem como de apoios e 
orientações para dar continuidade a esses trabalhos, dificulta que muitos destes 
potenciais artistas possam vingar profissionalmente através das suas criações 
artísticas. Se o conseguissem, estariam não só a promover o seu desenvolvi-
mento, como do seu país e cultura. “Há potencial, mas não há oportunidade. 
Uma pessoa batalhadora talvez encontre o caminho sozinho, mas é difícil.” É 
por isto que se considera importante abordar este tema.

 
3. Sobre as referências

Todas as referências citadas no decorrer do texto foram retiradas das entrevis-
tas e conversas realizadas com Alain Corbel. 

Conclusão
Procurou-se conhecer as experiências, no campo das Artes Visuais, de crian-
ças e adolescentes dos PALOP, e reunir algumas orientações importantes para 
a prática docente nesses contextos. Dedicar tempo e procurar conhecer os alu-
nos e as suas realidades; flexibilidade e adaptação no ensino; e considerar as 
características e recursos existentes, são algumas delas. 
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Os alunos, apesar de possuírem reduzidas experiências e práticas, revelam 
maior liberdade e motivação, assim como grande curiosidade para conhecer e 
experimentar. 

Como forma de potenciar os trabalhos a realizar, os professores podem 
procurar criar relações de proximidade e confiança; acolher com entusiasmo 
os contributos dos alunos; aceitar o diferente; e encarar o processo de ensino 
como uma oportunidade para trocas de experiências e crescimento mútuo, em 
que todos saem enriquecidos. 

Os principais desafios dizem respeito à comunicação entre alunos e profes-
sores, e à disponibilidade e gestão dos recursos (materiais e humanos) dispo-
níveis, como forma de garantir a sustentabilidade dos trabalhos, que possibi-
litaria o desenvolvimento das práticas artísticas, e desta forma, o crescimento 
profissional de potenciais artistas.

Agradecimentos
Agradeço a disponibilidade e generosidade de Alain Corbel para a realização deste artigo, 
bem como todas as orientações e sugestões que foram possíveis recolher. Em especial, agradeço 
as partilhas e conselhos pessoais que foram surgindo durante as conversas, de forma natural e 
espontânea, sobre a prática docente. As mesmas promoveram importantes reflexões, e considero-
-as marcos importantes para a minha formação enquanto futura professora. 



49
1Basket Superhumans: 

Arte e Inclusão 

Basket Superhumans: Art and Inclusion

JOANA XAVIER DOS SANTOS* & CÉLIA MARGARIDA NUNES LARANJEIRA**

*AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes/Instituto de Educação, Largo da Academia Nacional de Belas-
Artes, 1249-058 Lisboa/Alameda da Universidade, 1649-013 Lisboa, Portugal.

**AFILIAÇÃO: Colégio Marista de Carcavelos, Av. Maristas 175, 2775-243 Parede, Lisboa, Portugal.
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the different phases of a multimedia project and 
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1. Introdução
O projeto Basket Superhumans surgiu no âmbito da prática de ensino supervi-
sionada no Colégio Marista de Carcavelos, durante o ano letivo de 2020/2021, 
na disciplina de Oficina de Multimédia B. O projeto foi lecionado pela estagiá-
ria Joana Santos e pela docente Célia Laranjeira, com uma turma do 12º ano, 
constituída por alunos do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais e alu-
nos do Curso Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades. 

Foi planeado com o objetivo de unir a multimédia à cidadania, indo ao en-
contro do projeto educativo do colégio. Foi realizada uma parceria com a equipa 
de basquetebol adaptado da Associação Portuguesa de Deficientes de Lisboa, 
dando a conhecer aos alunos o desporto adaptado, que tem pouca notoriedade 
em Portugal.

O projeto foi realizado em grupos e foi dada muita relevância ao método de 
um projeto de multimédia, passando por três fases principais: fase de pesquisa; 
realização de um storyboard; montagem e edição do vídeo final. Os alunos tam-
bém foram realizando um dossier de projeto, onde colocaram todo o processo e 
todos os elementos desenvolvidos.

Para ajudar na compreensão de certos conceitos e conteúdos, foram utili-
zados exemplos de partes de filmes e de vídeos de divulgação já existentes, au-
mentando os horizontes dos alunos em relação à sua cultura visual. O produto 
final foi um vídeo de divulgação da equipa, despertando a turma para questões 
de inclusão na sociedade. Devido à situação pandémica em que nos encontra-
mos, uma parte do projeto foi realizado em casa, através de aulas síncronas no 
Microsoft Teams.

No capítulo seguinte, começamos por apresentar o contexto da turma e da 
escola onde este projeto foi implementado, seguindo-se nos próximos capítu-
los a apresentação dos objetivos principais deste exercício, a planificação e o 
planeamento das aulas e a descrição do que aconteceu em cada fase do projeto.

2. Contexto da Investigação
Para planear a unidade didática foi imprescindível ter em consideração o con-
texto e as características da turma, da escola e do local onde seria implementa-
da. Nesse sentido, iremos descrever nesta parte do artigo as principais caracte-
rísticas do Colégio Marista de Carcavelos e da turma.

O Colégio Marista de Carcavelos situa-se na Parede, uma das freguesias do 
concelho de Cascais, tendo fáceis acessos e diversas instituições de ensino, pú-
blicas e privadas. O Colégio pertence à “Província Marista de Compostela” e 
tem uma oferta educativa desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário. 
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O Colégio é católico e tem o objetivo de educar na espiritualidade cristã, se-
guindo os ensinamentos de Maria e de São Marcelino Champagnat. Para além 
disto, é também muito valorizado o ensino das artes, do desporto e das ativida-
des extracurriculares. 

A unidade didática será realizada na disciplina de Oficina de Multimédia B, 
frequentada por treze alunos do 12º ano, sendo seis da turma 2 e sete da turma 
4. A turma 12º 2 é uma turma do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais 
e é constituída por cinco raparigas e um rapaz. A turma 12º 4 é do Curso Cientí-
fico-Humanístico de Línguas e Humanidades, sendo constituída por dois rapa-
zes e cinco raparigas que selecionaram esta disciplina através da flexibilidade 
curricular. Os alunos têm idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, sendo 
a maioria portugueses, com exceção de uma aluna letã, uma aluna brasileira e 
um aluno angolano.

Foram realizados questionários no início e no final do projeto, para com-
preender o contexto familiar, a relação com o desporto e com a cultura, o per-
curso académico, as ambições futuras, os gostos e o impacto e a perceção dos 
alunos em relação ao projeto e às estratégias pedagógicas selecionadas. Através 
das respostas dos questionários compreendemos que a maioria dos alunos tem 
pais com um nível de escolaridade alto. Os alunos têm uma maior ligação com o 
desporto e com a televisão do que com museus, cinemas, teatros e concertos. A 
maioria dos alunos já tinha realizado voluntariado antes do projeto, não repro-
varam em nenhum ano letivo e pensam candidatar-se ao ensino superior. Os 
alunos demonstraram ainda todos valorizar o trabalho cooperativo, a maioria 
gostaria de aprender a editar vídeos e gostam de desporto, apesar de poucos 
conhecerem desportos adaptados.

3. Objetivos
Durante o ano letivo de 2019/2020, estivemos a observar algumas das aulas da 
turma onde iria ser implementada a unidade didática, nas quais pudemos com-
preender que, apesar de a turma demonstrar ser responsável, trabalhadora, 
motivada e de cumprir os prazos finais definidos pela professora, nem sempre 
organizam bem o tempo que dedicam a cada fase do projeto, deixando várias 
vezes o trabalho para o fim e desenvolvendo grande parte do mesmo em casa. 
Assim, um dos principais objetivos deste projeto foi a aprendizagem e elabora-
ção de um trabalho metódico, com prazos de entrega bem definidos.

Alguns dos princípios educativos pelos quais se rege o Colégio Marista de 
Carcavelos são que “toda a ação educativa deve ser desenvolvida em espírito 
de equipa e partilha de esforços” e que “educar em comunidade conduz a uma 
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superação de interesses particulares e tendências divisionistas, vendo o meio 
escolar como uma realidade orgânica e inclusiva que progride “de mãos dadas” 
com o empenho de cada um para uma obra de todos.” (Colégio Marista de Car-
cavelos, s.d.). De forma a cumprir estes princípios foi dada muita importância 
ao trabalho cooperativo, para que os estudantes estivessem constantemente 
envolvidos em processos de coconstrução do conhecimento e em processos de 
interação social. Apesar de ser um projeto realizado em grupo, os alunos tive-
ram que entregar alguns elementos realizados individualmente e foram avalia-
dos individualmente no final do trabalho.

Outro dos objetivos principais do projeto foi a inclusão, sendo esta “uma 
questão de direitos que assiste a todas as crianças, independentemente do gé-
nero, classe social, grupo social ou outras características individuais e/ou so-
ciais.” (Freire, 2008:5). Isto vai ao encontro de outro dos pontos orientadores 
da proposta educativa Marista: “os Colégios Maristas apresentam-se como um 
serviço à sociedade”, sendo “comunidades que aceitam todas as pessoas, sem 
discriminação.” (Colégio Marista de Carcavelos, s.d.).

As orientações de Cidadania e Desenvolvimento, para o ensino básico e se-
cundário, e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, também 
propõem que todas as crianças e jovens devem “demonstrar respeito pela di-
versidade humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos hu-
manos.” (ME/DGE, 2017). Por causa disto o projeto tem uma componente de 
cidadania, alertando os alunos principalmente para a inclusão de pessoas com 
deficiências motoras na sociedade através do desporto. 

Para facilitar a compreensão dos conteúdos foram demonstrados vários 
exemplos dos elementos a realizar, como por exemplo vídeos de divulgação dos 
paraolímpicos e storyboards de filmes, utilizando a cultura visual para aumen-
tar a motivação e atenção dos alunos.

Com base nas aprendizagens essenciais de Oficina de Multimédia B defini-
mos diversos objetivos, com foco em “desenvolver métodos de trabalho e orga-
nização, através do planeamento e desenvolvimento de projetos multimédia”, 
em “saber editar vídeo” e “integrar elementos de texto, imagem e som na pro-
dução de vídeo.” (ME/DGE, 2018). No capítulo das fases do projeto são mencio-
nados os objetivos específicos que os alunos foram atingido ao longo do projeto.
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4. Planificação do Projeto

Planificação Geral
Basket Superhumans: Arte e Inclusão

Grupo alvo: Alunos do 12º ano no Colégio Marista de Carcavelos
Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais e de Línguas e Humanidades
Aulas: 14 aulas (Duração: 1215 minutos) e 2 Apoios (Duração: 180 minutos)
Disciplina: Oficina de Multimédia B

Atividades Recursos

— Questionários iniciais.
— Criação dos grupos.
— Apresentação do projeto.
— Apresentação PowerPoint sobre:

— Enquadramento do projeto;
— Fases do projeto;
— A pesquisa (como fazer e as respetivas 
fases).

— Fase de pesquisa.
— Definir meio de partilha de turma: Micro-
soft Teams.
— Apresentação Power Point sobre:

— Exemplos de vídeos de divulgação.
— Apresentação Power Point sobre:

— Introdução ao storyboard.
— Realizar storyboard.
— Realizar lista de materiais necessários para 
as filmagens.
— Introdução ao Adobe Premiere.
— Pequeno exercício de exploração dos 
conhecimentos adquiridos.
— Edição e montagem de vídeo.
— Apresentação dos trabalhos.
— Questionários finais.
— Auto e heteroavaliação dos projetos e do 
semestre.

Professor:
— Computador;
— Projetor;
— Enunciado;
— PowerPoints (de apresentação da maté-
ria);
— Questionários (inicial e final);
— Circular de autorizações;
— Formulário para autoavaliação dos 
alunos;
— Grelhas de avaliação;
— Folhas brancas e réguas;
— Vídeos e fotografias para exemplificar o 
pedido;
— Lista de frases a serem utilizadas no exer-
cício de experimentação;
— Lista de sites onde podem ir para fazer o 
download de vídeos e músicas;
— Resumo do premiere;
— Pasta com vídeos que devem utilizar no 
vídeo final;
— Microsoft Teams;
— Illustrator e InDesign;
— Premiere.

Alunos:
— Acesso à internet;
— Computador; 
— Microsoft Teams;
— Illustrator ou InDesign;
— Premiere.

Aprendizagens do Perfil de Áreas de Competências
A — Linguagens e textos;
B — Informação e comunicação;
C — Raciocínio e resolução de problemas;
D — Pensamento crítico e pensamento criativo;
E — Relacionamento interpessoal;
F — Desenvolvimento pessoal e autonomia;
H — Sensibilidade estética e artística;
I — Saber científico, técnico e tecnológico.

Tabela 1 ∙ Planificação do projeto. Fonte: própria.
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01 02 03
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

FEVEREIRO

S T Q Q S S D

01 02 03 04 05 06 07
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15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

MARÇO

S T Q Q S S D

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

  Aula de 90 minutos, só a parte final é que foi dedicada ao projeto 
(presencial).

 Aula de 90 minutos (presencial).
  Apoio de 45 minutos (online).
  Aula de 90 minutos (online).
  Aula de 45 minutos para avaliações (online).

Tabela 2 ∙ Calendário com a organização das aulas do projeto. Fonte: própria.
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MARÇO

S T Q Q S S D

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

  Aula de 90 minutos, só a parte final é que foi dedicada ao projeto 
(presencial).

 Aula de 90 minutos (presencial).
  Apoio de 45 minutos (online).
  Aula de 90 minutos (online).
  Aula de 45 minutos para avaliações (online).

5. Fases do Projeto

Aula 0
(18/12)

— Questionários iniciais, para compreender os conhecimentos e interesses dos 
alunos.
— Criação dos grupos.

Aula 1
(04/01)

— Apresentação do projeto.
— Apresentação PowerPoint sobre:

— Enquadramento do projeto;
— Fases do projeto;
— A pesquisa (como fazer e as respetivas fases).

— 1ª reunião de grupo — início da pesquisa individual.
— Definir meio de partilha de turma: Microsoft Teams.

Aula 2
(08/01)

— Apresentação Power Point sobre:
— Exemplos de vídeos de divulgação.

— Conclusão da fase de pesquisa.

Aula 3
(11/01)

— Apresentação Power Point sobre:
— Introdução ao storyboard.

— Reunião em grupo — iniciar storyboard.

Aula 4
(18/01)

— Apresentação sobre:
— Feedback geral aos moodboards entregues e o que melhorar até à avaliação 
final.

— Finalizar storyboard.
— Lista de materiais necessários para as filmagens.

Apoio 1/2
 (25/01)

— Feedback dos trabalhos desenvolvidos até agora e dúvidas.
Apoio 2
 (01/02)

Aula 5
(08/02)

— Introdução a:
— Adobe Premiere.

Aula 6
(12/02) — Pequeno exercício de exploração dos conhecimentos adquiridos.

Aula 7
(15/02)

— Edição e montagem de vídeo.

Aula 8
(19/02)

Aula 9
(22/02)

Aula 10
(26/02)

Aula 11
(01/03)

Aula 12
(05/03)

Aula 13
(08/03)

— Apresentação dos trabalhos.
— Questionários finais.

Aula 14
(15/03) — Auto e heteroavaliação dos projetos e do semestre.

Tabela 3 ∙ Divisão das tarefas do projeto pelas aulas. Fonte: própria.
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5.1. Fase de Pesquisa (Aula 1-2)
Iniciámos o projeto pela fase de pesquisa, constituída por duas aulas. Ambas 
começaram com um momento expositivo em que foram apresentados: os obje-
tivos e o ponto de situação do trabalho; como realizar uma pesquisa e um moo-
dboard; quais as fases do projeto que iriamos realizar; alguns exemplos de tra-
balhos de empresas e artistas que os alunos poderiam utilizar como inspiração. 
Foram apresentados diversos vídeos de divulgação dos paraolímpicos, tendo 
sido os exemplos que cativaram mais o interesse e participação dos alunos.

Na segunda parte das aulas, os alunos juntaram-se em grupos e realizaram 
os elementos solicitados nesta fase. Na primeira aula começaram por realizar 
uma pesquisa individual, procurando vários exemplos de vídeos e fotografias 
deste tema, compreendendo melhor o funcionamento do desporto e da asso-
ciação e pensando em cores e tipografias apropriadas para passar a mensagem 
que pretendiam transmitir com o vídeo. No seguimento desta pesquisa, cada 
aluno juntou os elementos principais e realizou o seu moodboard individual, 
refletindo sobre as inspirações que iria seguir no decorrer do projeto.

Na segunda aula os alunos já tinham os moodboards individuais finalizados, 
tendo apresentado os mesmos aos colegas do grupo, explicando os elementos 
escolhidos. De seguida, o grupo debateu sobre o que queria manter no mood-
board de grupo e começaram a realizá-lo, sendo obrigatório juntar pelo menos 
um elemento de cada aluno.

Nas reuniões de grupo, os alunos mostraram mais à vontade para participar 
do que na parte expositiva da aula, sendo que andámos sempre a passar pelas 
mesas para acompanhar, ajudar e dar feedback relativamente ao trabalho reali-
zado e às ideias que foram surgindo.

Nesta fase foi definido que iriamos utilizar como meio de partilha o Micro-
soft Teams, plataforma que o colégio tem vindo a utiliza para partilhar os re-
cursos, para entregas dos trabalhos e para ser possível os alunos conseguirem 
comunicar connosco fora do tempo letivo.

No final desta fase os alunos entregaram todos o trabalho nos prazos defini-
dos através da plataforma, sendo que depois demos feedback individual para 
que os alunos pudessem melhorar até à avaliação final. Houve um erro comum 
em muitos trabalhos, por isso foi realizado um jogo na parte expositiva da aula 
seguinte, de escolha de elementos para um moodboard em que os alunos parti-
ciparam muito, sendo que no final compreenderam o que era pretendido corri-
gir nos trabalhos apresentados.
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Figura 1 ∙ Moodboard individual da aluna 
Inês Borralha. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Moodboard individual da aluna 
Inês Caeiro. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Moodboard de grupo das alunas 
Francisca Pereira, Inês Borralha e Joana Ramos. 
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Moodboard de grupo dos alunos Matilde 
Pereira, Sara Conde, Simão Figueiredo e Tomás 
Mendes. Fonte: própria.



50
1

5.2. Realização de um Storyboard (Aula 3-4)
A segunda fase do projeto foi dedicada à realização do storyboard e da lista de 
materiais necessários para o vídeo. A estrutura das aulas seguiu o mesmo mo-
delo que a fase anterior, começando sempre a aula com uma pequena apresen-
tação dos objetivos e explicação de como realizar e organizar um storyboard. 
Foram ainda apresentados vários storyboards de filmes, com fotografias das 
cenas dos filmes ao lado para se comparar as diversas formas de representação.

Por metade da turma ser de humanidades definimos que não iria ser ava-
liada a qualidade dos desenhos, mas sim a capacidade de transmitir todos os 
detalhes da ação. Estes pormenores poderiam ser demonstrados através de 
desenhos ou texto, tendo ficado definido que podiam desenhar stickmans des-
de que passassem todas as informações. Ao contrário do esperado por nós, os 
alunos mostraram muita ambição nos seus desenhos, fazendo desenhos muito 
apelativos e explicativos, sem terem que recorrer a textos muito longos, mas 
passando toda a informação necessária para quem fosse realizar as cenas. Ini-
cialmente foi proposta a realização de desenhos em papel, no entanto, uma alu-
na demonstrou interesse no desenho digital, por ter interesse em explorar essa 
área, sendo que decidimos abrir essa oportunidade a todos os grupos e dois dos 
grupos optaram por esse caminho.

Todos os alunos se empenharam e participaram nas reuniões de grupo, 
dividindo e organizando as tarefas que tinham para esta fase. A maioria dos 
grupos começaram logo a realizar o dossier de projeto, juntando os elementos 
realizados num documento para a entrega final. Na segunda aula foi realiza-
da a lista de materiais, com a descrição de tudo o que seria necessário de levar 
caso gravassem as cenas planeadas nos storyboards. Um dos grupos faltou a 
estas duas aulas, dois elementos devido a terem ficado em quarentena e outro 
por problemas familiares, sendo que foram disponibilizados todos os recursos 
apresentados nas aulas através da plataforma e trocadas mensagens com os 
alunos para ajudar a entenderem o que deveriam fazer em casa para acompa-
nharem os colegas.

Devido à pandemia, foi imposta uma pausa letiva nas escolas, sendo que o 
colégio disponibilizou um horário semanal de apoio facultativo síncrono, para 
ajudar no acompanhamento de trabalhos que tivessem ficado pendentes. Para 
o nosso projeto este apoio foi muito relevante para os alunos melhorarem tra-
balhos que queriam das fases finalizadas do projeto e para o acompanhamento 
e ajuda do grupo que tinha ficado atrasado na fase do storyboard. 
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Figura 5 ∙ Storyboard realizado pelas alunas Inês Caeiro, 
Yasmin Bah e Stephanye Albuquerque. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Storyboard realizado pelos alunos João Oliveira, 
Marta Vinovska e Sara Almeida. Fonte: própria.
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5.3. Montagem e Edição do Vídeo Final (Aula 5-12)
A primeira e segunda aula desta fase foi dedicada à apresentação das ferramen-
tas do programa, bem como a respetiva aplicação num exercício introdutório. 
Este exercício teve como objetivo o afastamento dos alunos do projeto, para que 
se focassem só no funcionamento do Adobe Premiere, produzindo um vídeo 
de curta duração sobre a inclusão de todos na sociedade, tendo como ponto de 
partida uma das frases do projeto educativo.

Antes de iniciar a montagem e edição do vídeo final foi necessário adaptar o 
resto do projeto à situação pandémica, visto que entrámos em confinamento e 
as aulas seguintes tiveram de ser todas em regime online. Assim, ficou definido 
que iríamos manter os horários, com aulas lecionadas através do Microsoft Tea-
ms. As aulas passaram a começar com um momento síncrono, numa chamada 
com todos os alunos, onde eram sempre apresentados os objetivos, um ponto de 
situação do trabalho da turma e algumas das ferramentas do programa Adobe 
Premiere. Na segunda parte da aula, os alunos dividiam-se em grupo por várias 
chamadas do Teams, sendo que começava a parte assíncrona da aula, em que os 
alunos eram mais independentes e trabalhavam com os colegas no projeto de 
grupo, focando-se principalmente na montagem e edição do vídeo final. Durante 
esta parte, fomos entrando nas chamadas para dar feedback e os alunos também 
nos podiam chamar para entrarmos nas conversas e ajudarmos no trabalho.

A maior dificuldade sentida com estas adaptações para o regime à distância 
foi o facto de não ser possível ir aos treinos da APD Lisboa fazer as gravações, 
por isso foram fornecidos vídeos já existentes da equipa e os alunos tiveram que 
adaptar as suas ideias iniciais ao conjunto de vídeos que tinham, sendo estes 
de pior qualidade e limitando a criatividade dos alunos. Outra dificuldade foi o 
programa de edição ser muito pesado e nem todos os computadores dos alunos 
aguentarem a chamada em simultâneo com a utilização do programa. No entan-
to, como estavam a trabalhar em grupo, foi possível ir encontrando soluções.

Com todas as alterações que foram feitas e tendo em conta as dificuldades 
que os alunos foram expostos, decidimos adiar a entrega dos trabalhos e dedicar 
mais duas semanas a este projeto, passando a ter oito aulas esta fase do projeto.

No início foi difícil para a maioria dos alunos adaptarem-se às alterações, 
às aulas online e ao funcionamento do programa de edição de vídeo, mas ao 
longo das aulas foram melhorando e começaram a mostrar maior motivação e 
a aprenderem cada vez mais com a prática e exploração do programa. Para faci-
litar o decorrer das aulas e o trabalho dos alunos em casa foi-lhes fornecido um 
documento resumo de como funciona o Adobe Premiere, tendo sido uma fer-
ramenta de grande importância para apoio de todos os grupos. Outro recurso 
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Figura 7 ∙ Storyboard realizado pelos alunos 
Matilde Pereira, Sara Conde, Simão Figueiredo e 
Tomás Mendes. Fonte: própria.
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importante foram vídeos de como funcionavam determinadas ferramentas.
No final desta fase, todos os grupos puderam, até à apresentação final do 

trabalho, melhorar e acabar todos os elementos que quiseram, sendo que tive-
ram que enviar tudo antes do início da aula de apresentações.

5.3. Apresentações e Avaliações (Aula 13-14)
A última aula foi dedicada à apresentação dos trabalhos. Cada grupo apresentou 
todo o percurso do respetivo vídeo, começando por mostrar um pequeno resumo 
da associação, seguido dos moodboards, storyboard e acabando a apresentação 
com o vídeo final. Nesta apresentação foram justificando as escolhas tomadas ao 
longo do projeto, podendo utilizar como suporte de apoio o dossier que realiza-
ram ou uma apresentação powerpoint. No final da apresentação os alunos tive-
ram oportunidade de comentar o trabalho uns dos outros e o seu próprio trabalho, 
realizando uma autoavaliação qualitativa. No fim, fizemos uma apreciação dos 
trabalhos por grupo e em geral, mas sem realizarmos a avaliação sumativa, visto 
que esta seria feita na última aula. As apreciações dos alunos foram semelhantes 
às nossas, provavelmente pelo constante feedback que fomos dando ao longo das 
aulas e após a entrega dos elementos solicitados em cada uma das fases.

Na última aula foi enviado um formulário aos alunos, para fazerem a res-
petiva autoavaliação quantitativa. Os alunos entregaram esse documento e, de 
seguida, falámos sobre as avaliações, sendo que no geral foram todas bastante 
positivas.

Conclusões
No final do projeto consideramos que os objetivos propostos inicialmente foram 
atingidos e que todos os obstáculos que surgiram devido à situação pandémica 
foram ultrapassados. Com as alterações do projeto e passando a ter aulas onli-
ne, sentimos que os alunos ficaram menos motivados, mas com a parte prática e 
com as várias experiências que foram realizando no vídeo acabaram por voltar 
a sentir que estavam a ter bons resultados, voltando a ficar mais entusiasmados 
e empenhados.

O facto de ser um projeto que explorava uma área de interesse, mas pou-
co praticada pelos alunos, ser um trabalho cooperativo e de cariz social foram 
aspetos muito relevantes para o sucesso, sensibilizando-os para como a arte e 
o desporto podem ser meios e instrumentos de apoio à inclusão de todos na 
sociedade em que vivemos, sendo que a arte se revela “não apenas uma mera 
expressão pessoal mas um meio de transformar a vida do indivíduo e da socie-
dade.” (Silva, 2010:17).
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Abstract: Studio Class is a research developed 
in the context of the State University of Santa 
Catarina (UDESC) during the pandemic caused 
by the SARS-CoV-2 coronavirus. This investiga-
tion is part of the project “The painting studio 
as a teaching and learning laboratory in Visual 
Arts” and brought as a guiding question the 
development of teaching painting in the remote 
context. The teaching strategies developed in the 
Studio Class start from the conception of art as 
an experience (DEWEY, 2010) and point out that 
the time of creation is directly linked to a time of 
desire and doing, presence, doing/acting/feeling 
and above all, of choice.
Keywords: Studio Class / painting studio / art as 
experience / visual arts  / teacher training.

Resumo: Aula Ateliê é uma pesquisa de-
senvolvida no contexto da Universidade do 
Estado de Santa Catarina (UDESC) durante 
a pandemia causada pelo coronavírus SARS-
CoV-2. Esta investigação faz parte do projeto 
“O estúdio de pintura como um laboratório 
de ensino e aprendizagem em Artes Visuais” 
e trouxe como questão norteadora o desen-
volvimento do ensino da pintura no contexto 
remoto. As estratégias de ensino desenvol-
vidas na Aula Ateliê partem da concepção 
de arte como experiência (DEWEY, 2010) e 
apontam que o tempo de criação se vincula 
diretamente com um tempo de desejo e fazer, 
de presença, do fazer/agir/sentir e sobretudo, 
de escolha. 
Palavras chave: Aula Ateliê / estúdio de pin-
tura / arte como experiência / artes visuais / 
formação docente.
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1. Introdução
Aula Ateliê é uma pesquisa que situa-se no trânsito entre a prática artística e a 
prática pedagógica. Esta investigação faz parte do projeto “O estúdio de pintu-
ra como um laboratório de ensino e aprendizagem em Artes Visuais”, desen-
volvido pela professora Dra. Jociele Lampert na Universidade do Estado de 
Santa Catarina (UDESC). A questão norteadora que nos impulsiona é: Como o 
estúdio de pintura poderá ser concebido como um espaço de criação artística, 
ao mesmo tempo, como um espaço de ensino e aprendizagem em Artes Vi-
suais? Devido a pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 essa inves-
tigação ganhou uma nova camada: Como desenvolver o ensino da pintura na 
perspectiva do professor artista através de encontros remotos? Este desafio fez 
repensar o tempo e o espaço destinado ao processo criativo. O ensino da pin-
tura e a formação docente, mais do que nunca, precisaram ser articulados ao 
momento em que vivemos.

Neste sentido, desenvolvemos no mês de novembro de 2020 encontros re-
motos que relacionaram literatura, filosofia e artes visuais. Como referência 
para as proposições artísticas (ou desafios) utilizamos os autores John Dewey 
(Arte como Experiência, 2010) e Clarice Lispector (Água Viva, 1998) e os artis-
tas Alex Katz, Maureen Gallace, Eric Fischl, Kimberly Trowbridge, Elizabeth 
Peyton e Mamma Andersson.

Compreendendo o ateliê de pintura enquanto estúdio ou laboratório, bus-
cou-se desenvolver neste período uma abordagem metodológica voltada a pes-
quisa baseada em arte constatando que a experiência no estúdio pode ser uma 
forma de investigação cognitiva. Conforme Sullivan (2005), esse é o local onde 
a pesquisa pode ser empreendida de forma suficientemente robusta e forte, 
para produzir conhecimento e compreensão, que é transformadora, confiável, 
social e culturalmente relevante.

2. Saberes e desafios do contexto virtual de ensino da pintura
Dewey (2010) situa como estratégia de metodologia para a busca da “experien-
cialidade” a abertura de espírito, a responsabilidade, e o entusiasmo. Para o 
autor, o estético não é um fator externo, tampouco relacionado a um contexto 
elitista e idealizado como belo, mas, sim, é o desenvolvimento esclarecido e in-
tensificado de traços que pertencem a toda experiência e perpassa a apreciação, 
percepção e deleite (ou prazer).

Devido às circunstâncias enfrentadas no ano de 2020 a Aula Ateliê seguiu 
seus desdobramentos, saberes e desafios no contexto virtual. Reconhecemos 
no decorrer do projeto que a sua estrutura é, de fato, um tempo de criação e não 
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somente um espaço, pois vincula-se diretamente com um tempo de desejo e 
fazer, de presença, e sobretudo, de escolha. Portanto, é no estúdio, concebido 
como um tempo de criação, um modo de estudar, de conhecer, de criar e inves-
tigar, que a Arte pode proporcionar a capacidade de investigar o mundo e ter 
suas próprias relações consigo mesma.

Salienta-se que os participantes do projeto foram estudantes de gradua-
ção, professores da Educação Básica, artistas e pesquisadores interessados em 
adensar a experiência de um estúdio como tempo de estudo.  Deste modo, o pla-
nejamento dos encontros foi estendido para a cena da extensão universitária ou 
formação complementar, diferente de uma disciplina ou meio obrigatório. As-
sim, extensão universitária e ensino de arte motivaram um planejamento com 
conteúdo direcionado para o ensino de pintura e suas interlocuções. Durante 
o período da pandemia, foram desenvolvidos dois projetos de Aula Ateliê: um 
especificamente para estudos sobre interação da cor e sua gramática da criação 
partindo dos estudos do artista professor Josef Albers, e posteriormente, este 
em questão da articulação de referencial filosófico, artístico e literário. Este úl-
timo formato tinha como objetivo fomentar encontros remotos que propuses-
sem a criação pictórica articulada ao saber/agir/fazer, tencionando o tempo de 
produção ao estúdio de pintura. 

Os encontros da Aula Ateliê tiveram três horas de duração cada, onde o re-
ferencial filosófico da arte como experiência de Dewey (1934), foi estudado em 
contraposição com as derivações literárias do texto Água Viva de Clarice Lis-
pector (1998), bem como, sobreposição aos artistas referências (com produções 
pictóricas). Os participantes foram convidados neste período a construírem de-
safios partindo das proposições de prática artística. 

A Aula Ateliê também pode ser vista como um tempo para refletir sobre o 
ensino de arte, em relação à posição cada vez mais enfraquecida das artes em 
nossas escolas. Visto o contexto da pandemia, levanta-se às questões: Como en-
sinar arte em tempos de ensino remoto? Como ensinar pintura sem estarmos, 
professores e estudantes, em um mesmo espaço e tempo? Tais questionamen-
tos alcançaram o estúdio de pintura como um laboratório e a experiência como 
uma prática social, pois a interação e a continuidade instauraram procedimen-
tos singulares e reflexões sobre os modos de ensinar pintura remotamente.

Em ensino presencial, já tínhamos mapeado padrões em relação ao ensino 
de pintura: demonstração de exemplos pelos professores, alunos trabalhando 
de forma livre de proposições, porém com mediação crítica ao trabalho reali-
zado, e ainda, uma alternância desses padrões, que conferia um certo tempo 
e uso do espaço, foi o que Lampert (2021) chamou de estrutura de pensamento 
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no estúdio. Também há de ser considerado nesta estrutura, o “currículo ocul-
to” que agrega uma condição de construção de repertório, prática e reflexões 
sobre teoria e filosofia que depende exclusivamente do campo de formação do 
professor, neste caso, ensino sobre o mundo da arte além da sala de aula (por 
exemplo, história da arte, cultura visual, o mundo das galerias, curadores, crí-
ticos). E, segundo Elliot Eisner em Creation of Mind (2002), há pelo menos seis 
outros tipos de disposições cognitivas e atitudinais que podem ser desenvolvi-
dos no espaço de aula, assim o ensino de arte, pode ensinar a aprender, a cuidar 
dos relacionamentos, flexibilidade e capacidade de mudar de direção, expres-
são e imaginação. 

3. Ensino de pintura na Aula Ateliê
O ensino de pintura em uma Aula Ateliê, pode ser uma metáfora do estar den-
tro do estúdio, ou mesmo, em período de encontros online, vivendo diversos 
desafios, frente ao contexto de conexão e incertezas no processo criativo. Em 
uma época de avaliação, os significados e métodos de educação também foram 
considerados dentro do estúdio de pintura, por isso, procuramos estar juntos 
mesmo que distantes. Desta forma, como ensinamos pintura em meio a tradi-
ção pictórica no contexto da pandemia? Como organizar uma “aula” neste ce-
nário tenso e incerto?

 Muitos educadores foram capazes de se adaptar às necessidades acadêmi-
cas em rápida mudança, enquanto alguns foram nostálgicos e se apegaram às 
formas pré-pandêmicas de trabalhar na esperança de retomar a atividade física 
prática nas salas de aula.

No exemplo do projeto Aula Ateliê, os participantes utilizaram sua criativi-
dade para se comunicar visualmente e expressar seus próprios sentimentos e 
percepções em torno da pandemia (evidenciando a estética do cotidiano de cada 
participante). Para isso, recorremos a uma variedade de feedbacks online sobre as 
produções desenvolvidas (via Drives, grupos de WhatsApp ou Padlet em encon-
tros na plataforma Zoom.us, ou com conteúdo via Plataforma Moodle).  

A interação entre professor e estudante sugere o impacto gerador das críti-
cas do estúdio online da seguinte forma: 1) a crítica online incentiva a reflexão 
crítica e aumenta a participação. 2) nutre outros tipos de “conversa real”. 3) está 
acessível a qualquer hora e em qualquer lugar. 4) é um novo local para continuar 
a aprendizagem ao longo da vida. 5) é uma prática colaborativa de compartilha-
mento de informações e conhecimentos 

As ações artísticas que envolveram o pós-Aula Ateliê, no sentido de conti-
nuidade de cada participante, puderam ser configurados como um ‘makerspace’ 
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Figura 1 ∙ Autoras, Print do encontro  Aula Ateliê, 2020. 
Fonte: Acervo da Aula Ateliê.
Figura 2 ∙ Luciano Carmo, Estudos do interior, 2020. Acrílica 
s/ Papel, 44,5 x 63 cm. Trabalho desenvolvido na Aula Ateliê. 
Fonte: Acervo da Aula Ateliê.
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Figura 3 ∙ Miguel Vassali, Festinha de 5 anos, 2020.  Pintura 
digital, 93,5  × 76 cm. Trabalho desenvolvido na Aula Ateliê. 
Fonte: Acervo da Aula Ateliê.
Figura 4 ∙ Mata Facco, Entrada, 2020. Óleo e colagem sobre 
tela (espelho, madeira, cola e areia), 93,5  × 76 cm. Trabalho 
desenvolvido na Aula Ateliê. Fonte: Acervo da Aula Ateliê.
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ou espaço para agir/saber/sentir, ou ainda, conceito de um ambiente de ensino 
e aprendizagem, como um espaço combinado e seu posterior desenvolvimento 
em face da pandemia para conteúdo, também relacionado ao uso da tecnologia. 
Um foco deste conceito espacial é a ideia de que o design analógico e digital, o 
uso de diferentes ferramentas e materiais e tecnologias se interligam de forma 
dialógica. Um lugar real onde os encontros de diálogo físico acontecem e os alu-
nos trabalham individualmente em seu processo criativo. 

O estudo sobre artistas referência, tais como Alex Katz, Maureen Gallace, 
Eric Fischl, Kimberly Trowbridge, Elizabeth Peyton e Mamma Andersson, em 
entre cruzamento com referência filosófica e literária, colaborou para adensa-
mento da mediação de conteúdo frente ao saber pictórico e ao locus de produ-
ção do que se faz em um estúdio de pintura. Refletindo sobre o conteúdo, os 
participantes foram convidados a olharem para sua própria cena doméstica, o 
entorno de seu espaço de produção e encontrar temas possíveis para desenvol-
ver estudos pictóricos. 

Maureen Gallace pinta paisagens em pequeno formato, usando pincéis 
maiores, agregando plasticidade evidente para o contexto da pintura; Mamma 
Andersson desenvolve pesquisa sobre cultura visual e transgride seu próprio  
espaço cotidiano de cena doméstica; Eric Fischl apresenta exemplo de proje-
to de trabalho recolhendo imagens fotográficas dirigidas e transpassando para 
o contexto pictórico como exercício de narrativa e curadoria de suas próprias 
imagens; Alex Katz e Elizabeth Peyton, observam o contexto do retrato e da pai-
sagem, trazendo opacidade e transparências para imagens figurativas que ten-
sionam também, a prática cultural; Kimberly Trowbridge é artista e professora, 
trabalha como ênfase no trabalho do estudo cromático, publica podcasts sobre 
processo criativo, adensa o estudo da paisagem e da figura humana, com exem-
plos do olhar sobre o jardim e ou a janela de casa. Em outra via, Clarice Lispec-
tor apresenta o olhar-se para si, olhar para o outro, situa o tempo de produção 
de forma subjetiva em relação a vida cotidiana e suas possibilidades de partilha. 
Dewey, neste processo, nos mostrou a experiência como mediação do processo 
de ensino e aprendizagem, bem como, a experiência como uma prática social, 
diferente de uma vivência ou um experimento, a prática social tenciona o âm-
bito discursivo, político e pedagógico. 

4. Em busca do fazer/agir/sentir
Se compreendermos a reconstrução consciente da experiência, como prática 
social, compreenderemos o movimento de criticidade evidente na condição 
do processo de agir/fazer/sentir, bem como, da correlação de como a atitude 
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Figura 5 ∙ Joviana Jensen, A flor e o tempo, 2020. Acrílica 
sobre papel, 16 x 22 cm. Trabalho desenvolvido na Aula 
Ateliê. Fonte: Acervo da Aula Ateliê.
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filosófica, implica na condição crítica e reflexiva do sujeito. Sendo então, capaz 
de observar posturas prospectivas (reflexão para a ação ou planejamento que 
projeta), interativa (reflexão na ação ou que altera/testa/questiona) e por fim, 
retrospectiva (reflexão sobre a ação ou que pondera/age/questiona). Cabe sa-
lientar, que não somos ensinados a pensar, temos que aprender como pensar, 
e especificamente como adquirir o hábito de refletir criticamente, e mais ain-
da, de provocar mudanças e inquietações. Assim, experiência é um processo do 
viver que se relaciona de maneira intensa e contínua (Eu e Outro no Mundo). 
Dessa articulação evidenciam-se conflitos, resistências e impressões, que tra-
zem o movimento de criação, instaurando a fricção, que obviamente desviam a 
rotina (hábito rotineiro), para um olhar investigativo, reflexivo, crítico e ativo. É 
na mudança que estabelecemos estratégias, vivenciamos hipóteses, testamos 
resultados e sugestões, que condicionam onde estamos como contexto. É no 
contexto da produção artística, que instauramos as dimensões discursivas, pe-
dagógicas e políticas de tudo o que produzimos em aula e fora da aula (na vida).

Dewey (2010), ainda situa como estratégia de metodologia para a busca 
da ‘experiencialidade’, a abertura de espírito (independência de preconceito/
desbravamento); a responsabilidade (traço moral mais do que intelectual); e o 
entusiasmo (produção de sentido e significado em algo que identifico e apro-
ximo). Assim, o estético não é um fator externo, tão pouco relacionado a um 
contexto elitista e idealizado como belo, e sim, é o desenvolvimento esclare-
cido e intensificado de traços que pertencem a toda experiência normalmente 
completa, e refere-se à experiência como apreciação, percepção e deleite (ou 
prazer). Assim, olhamos atentamente para o tempo de criação do estúdio como 
um laboratório de criação ou no qual estamos imersos no processo de ensino e 
aprendizagem, a Aula Ateliê é uma expressão que criamos para instaurar sobre 
esses processos. É em imersão no tempo de criação que reconhecemos a estru-
tura do estúdio.

Dewey, em seu texto “A Necessidade de uma recuperação da Filosofia” pu-
blicado em 1917 (onde apresenta reflexões sobre a necessidade de atitude fi-
losófica frente ao contexto), parece pertinente a reflexão sobre o contexto de 
pandemia que vivemos atualmente:

O avanço intelectual ocorre de duas maneiras. Por vezes, o progresso do conhecimento 
é organizado sobre antigas concepções, enquanto essas são expandidas, elaboradas e 
refinadas, mas não revisadas seriamente, muito menos abandonadas. Em outras oca-
siões, o aumento do conhecimento exige mudanças qualitativas em vez de quantitati-
vas; alteração, não adição. A mente dos homens esfria com suas antigas preocupações 
intelectuais; ideias que estavam queimando desbotam; interesses urgentes parecem 
remotos. Os homens olham em outra direção; suas perplexidades mais antigas são 
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irreais; considerações ignoradas como insignificantes aparecem. Os problemas ante-
riores podem não ter sido resolvidos, mas eles não pressionam mais por uma solução. 
(Dewey, 1917:3)

Desta forma, e a partir do pensamento de Dewey (1917) o objetivo da Aula 
Ateliê, foi considerar o ensino de pintura em ambiente formativo, mas também 
trazer possibilidades de encontros e proximidade para que cada participante 
pudesse ter consciência criativa frente a entropia e a incerteza do tempo vivido 
na pandemia. 

A constituição deste texto é concebida sobre articulação entre ensino, pes-
quisa e extensão no trabalho de Arte&Vida na Universidade e fora do espaço 
acadêmico, pois de acordo com Dewey (2010), todos podemos ter experiências 
estéticas e singulares, quando reconhecemos conscientemente, que podemos 
mudar o tempo e o espaço onde estamos e reconhecemos que é possível fazer/
agir/sentir tencionado pela condição de um processo criativo. Nos situamos no 
universo da arte (artes visuais), com campo de saber e conhecimento, assim, é 
a partir da pesquisa em arte que chegamos a prática educativa, ou vice e ver-
sa, da prática educativa alcançamos a investigação poética. Neste sentido, é o 
professor quem legitima o que produz, seja um planejamento pedagógico, seja 
uma pintura, uma performance, direção de uma peça teatral, escrever poesias, 
desenhar ou mesmo, cozinhar, brincar com o filho ou, simplesmente, viver. 
Tais ações tornam-se experiências quando revelam para o sujeito que as viveu a 
consciência de mudança, de tempo, de valores, de crenças, de atitudes, de res-
ponsabilidades e tensionamento crítico e criativo. Ou seja, é o fazer/agir/sentir 
que desenvolvemos atitude investigativa.
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Abstract: The mapping of graphic expressions 
and subjective assimilations of the relationship 
between the Kapinawá people and the rock art 
of the Catimbau Valley (Buíque-PE. BR) arouse 
the notion of an ancestral device as an agent of 
“aesthetic fruition”. The graphics associated with 
ethnicity comprise cultural elements and symbols 
expressing rituals, traditional artifacts, beings 
from the Caatinga and community articulations 
are identified.
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experience / rock art / Catimbau Valley. 

Resumo: O mapeamento das expressões 
gráficas e subjetivações na relação do povo 
Kapinawá com a arte rupestre do Vale do 
Catimbau (Buíque-PE. BR) desperta a noção 
de dispositivo ancestral como agente de “frui-
ção estética”. Os grafismos associados à etnia 
compreendem elementos culturais e identifi-
cam-se símbolos a expressar rituais, artefatos 
tradicionais, seres da Caatinga e articulações 
comunitárias.
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riência (etno)gráfica / pintura rupestre / Vale 
do Catimbau. 

Submetido: 30/06/2021 Aceitação: 12/07/2021



52
0

1. Mapeamento (etno)gráfico e identificação
Samba das memórias — mapeamento (etno)gráfico com o povo Kapinawá faz uma 
retomada aos grafismos rupestres e indígenas relacionados ao simbolismo, 
intersubjetividades e apropriações das comunidades indígenas localizadas na 
transição do agreste para o sertão pernambucano onde estão delimitados dois 
territórios: o Parque Nacional do Catimbau e a Terra Indígena (T.I) Kapinawá. 
A experiência (etno)gráfica compreende um mergulho nas pinturas e gravuras 
rupestres encontradas nos sítios arqueológicos em interlocução com o povo Ka-
pinawá. O mapeamento das expressões gráficas locais inclui ainda os grafismos 
recorrentes nas pinturas corporais e ornamentos artesanais. A abordagem et-
nográfica expressa uma relação dialógica com o grupo indígenas entre profes-
sores, jovens e lideranças Kapinawá participantes das oficinas. 

Em laboratório gráfico proposto pelo projeto Cultural “Ocupação, estam-
paria e grafismos Kapinawá” (FUNCULTURA-PE) desenvolveram-se diálogos 
com relação aos grafismos rupestres e proposições artísticas considerando a 
perspectiva dos saberes tradicionais locais. O projeto cultural despertou uma 
imersão aos códigos gráficos guiada pelo povo Kapinawá no entorno das Ser-
ras do Catimbau. Como princípio, o incentivo à criação, com o olhar voltado 
à dimensão estética dos grafismos investigados e produzidos, considera-se a 
pertinência da reelaboração dos símbolos gráficos como instrumento político 
de afirmação da identidade Kapinawá. Na expectativa de compreender o re-
pertório cultural Kapinawá, o laboratório empreendeu uma coleta dos diversos 
símbolos gráficos produzidos pelos participantes e consequentemente uma 
investigação sobre a relevância cultural dos símbolos para a comunidade, os 
quais confirmam valor simbólico, sociopolítico e emocional. 

As ações realizadas nas escolas indígenas das aldeias Malhador e Mina Gran-
de, na T.I. Kapinawá, conectaram-se ao processo de reconhecimento do patri-
mônio cultural da etnia, bem como impulsionaram a prática das artes visuais no 
âmbito da educação escolar indígena promovendo uma atualização de suas ex-
pressões visuais. Como metodologia, as proposições gráficas foram fundamen-
tais para o reconhecimento dos símbolos Kapinawá criados a partir de uma ativi-
dade inaugural nomeada de “samba das palavras”, em referência ao tradicional 
samba de coco praticado pelos Kapinawá desde o tempo dos mais antigos. 

O primeiro encontro consistiu numa roda de conversa com atividades para 
o levantamento das palavras que remetem aos elementos culturais Kapinawá. 
Os participantes produziram um conjunto de símbolos relacionados às palavras 
e, posteriormente, símbolos e palavras compuseram um jogo de cartas como 
ferramenta didática e de investigação da cultura Kapinawá em sala de aula. O 
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jogo intermedia a livre associação de grafismos às ideias de autoidentificação e 
conexão com a memória ancestral.

O conceito de identidade como algo distintivo, mas ainda coletivo, especi-
ficamente relacionada à identificação cultural em um determinado território é 
abordado nesta experiência etnográfica considerando a aplicação e reconheci-
mento da distinção cultural de indianidade para si, vinculada a um lugar e em 
relação ao contexto totalizante. Ao invés de adotar o termo “identidade” opta-
-se pela expressão “identificação”, pois configura uma construção, um processo 
em reinvenção e toma-se como referência a noção da “identidade” como algo 
aberto, processual e em transformação.

O que distingue uma cultura local de outras quaisquer não são mais senti-
mentos de clausura, afastamento ou origem, mas as formas específicas pelas 
quais uma comunidade se posiciona nesse contexto de interconexão e estabe-
lece relações com o outro (...) o campo aberto do que é constante (re)invenção 
(ANJOS, 2016:1).

2. Samba das Palavras
Na ação inaugural, realizada com um público de jovens e professores de arte 
das escolas indígenas, definiu-se o jogo de cartas “samba das palavras”, em 
menção à dança ritual samba de coco. Em seguida as/os participantes foram 
estimuladas/os a desenvolver símbolos a partir das palavras coletadas na oca-
sião do primeiro encontro. Como pessoa, aldeia e etnia, os participantes des-
creveram-se em 36 palavras. São elas: Maracá, Símbolo (Kapinawá), Guerreiro, 
Conquista, Água, Furna Sagrada, Artesanato, Aldeia, Convívio, União, Crescimen-
to, Fortalecimento, Força, Sustentação, Encontro, Povo, Coletivo, Família, Futuro, 
História, Sobrevivência, Ousadia, Capacidade, Curiosidade, Pedras, Vento, Fé, Ca-
cique, Luta, Identidade, Humildade, Pesquisa, Comunicação, Força, Toré e Samba 
de Coco. A partir dessa listagem propôs-se ainda três atividades.

— Atividade 1 — Criar símbolos Kapinawá partindo de um alfabeto. Para 
tal, foi exposto o seguinte enunciado: “Você pode se inspirar em alguma coisa, 
ideia, ser da natureza, som (das letras, dos cantos), enfim, algo que expresse a cul-
tura Kapinawá. Algo que faça parte do seu cotidiano. Representar em símbolos e 
sequenciar como alfabeto”.

— Atividade 2 — O samba de palavras, composto por palavras/conceitos que 
expressam ideias, gestos e objetos próprios da cultura local. Individualmente são 
palavras expressas como definições de: 1) Cada um como indivíduo; 2) Sua Aldeia;  
3) Povo Kapinawá. Enunciado: Desenhar de forma sintética (em linhas, pontos, cur-
vas e formas geométricas) símbolos que representem algumas das palavras/conceitos.
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Figura 1 ∙ Atividade 2. Desenho dos símbolos Kapinawá 
associados às palavras/conceitos
Figura 2 ∙ Algumas das 128 figuras criadas. Jogo de cartas 
“samba das palavras”
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Aos poucos os desenhos foram surgindo enquanto dialogávamos durante 
as oficinas sobre os grafismos Kapinawá. Naturalmente, os estilos gráficos são 
variados. Alguns originam-se do hábito de esculpir madeira ou representam 
peças artesanais. Outros referenciam-se às estruturas modulares de pinturas 
corporais com características similares às pinturas de outras etnias, ou mesmo 
familiares às pinturas rupestres. Como alguns afirmam, a pintura corporal [Ka-
pinawá], vem da pintura rupestre, o que consequentemente afeta no estilo dos 
desenhos, assim como a forma gráfica é ainda em decorrência dos materiais 
disponíveis enquanto produção local. São apontados fatores determinantes às 
características gráficas, assim como são investigados distintos aspectos formais 
devido aos materiais utilizados nas oficinas.

O que surge dos desenhos expressam os símbolos da etnia, o que inclui os 
elementos culturais referentes a história do povo e à paisagem. Como orienta-
ção básica o grupo elegeu elementos referenciais da cultura local para serem 
representados como símbolos gráficos, ou seja, de forma sintetizada, uma 
simplificação para o desenho ser aplicado em técnicas manuais para posterior 
reprodução digital. Os desenhos seguem uma perspectiva indígena e cabocla, 
do sertão nordestino, atravessada por características peculiares à representa-
tividade e resistência da vegetação bruta da Caatinga, próprios ao repertório 
Kapinawá.

3. Imersão (etno)gráfica
Como atividade imersiva, visitamos 11 sítios rupestres onde dialogamos acerca 
dos diversificados painéis de pinturas e gravuras. O reconhecimento dos gra-
fismos foi estimulado através do olhar atento às contemplações e primeiras 
interpretações despertas. É particularmente uma entrada bastante peculiar no 
universo simbólico dos Kapinawá. Através dos grafismos, a imersão se efetiva 
ao ativar, e afetar, o imaginário coletivo. Com mediação do arqueólogo indíge-
na Ronaldo Kapinawá conversamos sobre os aspectos culturais e geográficos 
que provavelmente influíram na execução e nas características morfológicas 
dos símbolos criados pelos agrupamentos ancestrais. O grupo Kapinawá, en-
quanto observa e expõe suas traduções, foi incentivado a executar desenhos de 
observação reproduzindo os grafismos rupestres como recurso de apreensão e 
reconhecimento. 

Nessa interlocução, identifica-se uma iconografia com características gráfi-
cas potentes de desdobrarem-se em diferentes associações. Além dos diálogos 
e de registros fotográficos, o exercício prático de desenho foi fundamental para 
a coleta de dados durante a excursão pelos sítios. Cadernos em papel reciclado 
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Figura 3 ∙ Reconhecimento dos grafismos. Atividade do jogo 
samba das palavras. Fonte: própria
Figura 4 ∙ Desenho de observação reproduz grafismos 
ancestrais associados à cultura Kapinawá
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foram distribuídos com canetas esferográficas para a execução dos desenhos. A 
atividade consiste na reprodução das pinturas rupestres.

Atividade 3 — Reproduzir, à mão livre sobre papel, as pinturas e gravuras ru-
pestres visitadas no Vale do Catimbau e na T.I. Kapinawá. Desenho de observação. 

Nas visitas aos sítios conectamo-nos aos sentidos da arte rupestre. Os re-
latos abarcaram não somente os aspectos técnicos e estéticos, mas sobretudo 
as emergências do sensorial e gestual referentes aos antigos agrupamentos. 
Como tentativa da comunicação ou exclusivamente como exercício expressivo, 
os grafismos rupestres tomaram formas. Além das digressões sobre a materiali-
dade das pedras identificamos algumas referências visíveis como reuniões gru-
pais, motivos de caça, representação humana (antropomorfos), traços geomé-
tricos e tabelas, ou riscos aparentemente aleatórios. As inscrições em formas 
reconhecíveis ou grafismos primários, originais da expressão humana, fazem 
alusão à sobrevivência, o que para os indígenas concorda com resistência.

São formas de riscos, do arriscar para conhecer a natureza e reação da ferra-
menta em contato com a matéria. Da superfície das pedras se extraem camadas 
do preenchimento mineral, quando gravuras, ou se concentram novas camadas 
de pigmentos, quando pinturas. Das ferramentas de contato entre pigmento e 
superfície, mãos, dedos, varetas, paus eram utilizados e alguns vegetais foram 
manipulados como carimbos. Com estes instrumentos, os gestos atuavam no 
confrontar as pedras. A forma se inscrevia pela entrega do gesto a experienciar 
os instrumentos e os corpos.

Para os povos ancestrais, o contexto geográfico determinava na escolha 
de locais estratégicos para a criação dos desenhos e na escolha dos paredões, 
cavernas, furnas e abrigos para configurarem-se visualmente. Outros objetos 
de debate, relacionados aos antigos agrupamentos, diz respeito às técnicas para 
a criação dos desenhos e os instrumentos utilizados em cada local, o que in-
fluenciava no estilo gráfico. Na fala das/os participantes, o estilo dos desenhos 
não demonstrava tanta relevância quanto as interpretações e associações abor-
dadas no debate coletivo de cada painel visitado. 

A energia empregada na composição dos grafismos parece seguir um trace-
jar intuitivo sobre as texturas ásperas. Logo, a observação e reprodução dessas 
inscrições rupestres não alcança o sentido original, não compreende os senti-
dos porque não capta a agência da superfície, e não capta porque não flui da 
organicidade das pedras. Os registros rupestres de até seis mil anos atrás são 
característicos ainda de uma ausência de aprimoramento, apesar da maestria 
da sintetização. São traços desprovidos de virtuose técnica, apesar da potencial 
experimentação de variadas técnicas. 
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A coloração ocre característica das pinturas é derivada da pedra “tauá”. A 
abundância mineral do óxido de ferro indicia as suposições acerca do pigmento 
utilizado na arte rupestre da região. Enquanto percorríamos as trilhas para os 
próximos sítios, alguns indígenas arriscaram experienciar desenhos nos blocos 
de tauá, utilizando pequenos pedaços da daquela pedra. O experimento resul-
tou na grafia Kapinawá integrada a dois tipos de grafismos: um composto por 
marcações dos dedos das mãos, assim como experienciado pelos mais antigos; 
o outro, um “jogo da velha” (bastante encontrado nas pinturas rupestres) ou 
hashtag (para os sentidos mais contemporâneos). O registro dessa ação inspi-
rou a grafia aplicada como identidade visual do projeto cultural conferindo o 
caráter participativo das ações realizadas junto aos Kapinawá.

As pinturas rupestres são denominadas localmente de letreiros, as quais 
atribuem-se mistérios, uma relação de familiaridade dos Kapinawá com a arte 
rupestre, e além do reconhecimento como patrimônio cultural sucedem signi-
ficados especulativos — “Os letreiro estão lá em cima, só pode ser os encantos, 
ninguém pode subir lá em cima” (entrevista com Dona Lilia citada por ANDRA-
DE, 2014, p.129). Os letreiros são, portanto, agentes de fruição estética e meio 
de relacionar os modos de existir do passado e do presente, das representações 
e traduções apropriadas ao sentido contemporâneo do (r)existir Kapinawá. Na 
perspectiva local, o contexto abundante de inscrições rupestres e a relação de 
culto aos encantados — os antepassados a quem devotam respeito e culto em 
rituais sagrados –, a arte rupestre local testemunha a presença indígena desde 
tempos remotos o que indicia o elo ancestral. 

Em diversos sítios do Vale do Catimbau, podem ser identificadas represen-
tações gráficas com diversidade de estilos, o que pode sugerir experimentos 
executados por antigos agrupamentos de diferentes procedências de tempo. 
Entre os símbolos mais recorrentes identifica-se um grafismo em forma de 
uma bolsa associada ao aió, artefato comumente encontrado nas etnias do Nor-
deste e varia sua função, de utensílio cotidiano a objeto artesanal, de valor de 
uso a simbólico. É possível relacionar a forma dessa bolsa como uma criação 
milenar? De todo modo, é um símbolo identificado e apropriado a cultura Kapi-
nawá como elemento referente de conexão ancestral.

Outro exemplo de grafismo referente aos costumes da etnia foi identificado 
como uma grande roda formada por pequenos círculos e um elemento central. 
A “grande roda” representa supostamente uma prática ritualística em torno de 
uma fogueira (ou um totem). Os pontos que formam o círculo são identificados 
como os seres participantes daquela manifestação identificada supostamente 
com a dança ritual dos povos indígenas do Nordeste brasileiro, o toré. Nesse 
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Figura 5 ∙ Grafia Kapinawá é utilizada como identidade 
visual do projeto de ocupação
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Figura 6 ∙ Furna dos letreiros. Carimbos de mãos expressa e 
os experimentos ancestral. Aldeia Mina Grande.
Figura 7 ∙ Pintura rupestre identificada como bolsa aió comum 
aos indígenas do Nordeste. Tradição e tradução Kapinawá
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contexto, cultura material e imaterial se fundem ao evocar, como símbolos, os 
aspectos intangíveis da cosmologia indígena, além de uma relação direta com 
a memória ritual. Podemos, portanto, considerar que a interpretação indígena, 
das inscrições rupestres, está relacionada com o modo de afirmação étnica Ka-
pinawá, mediados pela esfera cosmológica de um mundo “encantado”.

Da superfície áspera aos sentidos corpóreos, a pedra com sua imponência 
revela provocar o gesto ancestral e o movimento parece susceptível à textura 
daquela materialidade. Como compreender a energia implicada? As irregula-
ridades e os traços denunciam o gesto do qual o desenho se revelou. As formas 
arriscadas manifestam a implicação do movimento gestual, e, apesar de inter-
pretáveis, dificilmente denunciam a motivação original. São formas com tex-
tura instituída pela natureza rochosa em sua materialidade bruta, e ainda que 
apresente figuras elementares, a composição da totalidade preza o mistério.

3. Samba das Memórias
Durante os encontros e percursos nas aldeias do povo Kapinawá percebi uma 
política de reconhecimento em processo, onde o reconhecimento dos símbolos 
gráficos é um agenciamento a viabilizar a autodeterminação e a projeção da iden-
tidade Kapinawá. O conjunto de símbolos gráficos desenvolvido nas atividades 
propostas durante as oficinas de grafismos configuram uma reelaboração agen-
ciada. O resultado gráfico da experiência coletiva expõe símbolos relacionados 
aos conceitos comuns atribuídos pela etnia. Primeiramente sequenciados como 
alfabetos e posteriormente distribuídos para serem associados às palavras-cha-
ve, os símbolos gráficos do jogo samba das palavras compreende conceitos a re-
presentar a identidade para os Kapinawá e perante atores externos.

Os produtos decorrentes do projeto cultural viabilizam uma projeção dos 
símbolos gráficos Kapinawá incorporados às práticas de ensino de arte na edu-
cação indígena. Os grafismos ao serem aplicados em estampas expostas em 
painéis de tecido, e no desenvolvimento do jogo de cartas, se evidenciam como 
potentes ferramentas de reconhecimento e exposição dos símbolos gráficos 
vinculados ao fortalecimento da etnia. 

Os resultados alcançados pelo projeto compartilhado com os Kapinawá, e 
o processo criativo de mapeamento e imersão, agregam uma articulação dos 
elementos culturais adaptados ao contexto escolar. Estas observações são le-
vantadas pelos interlocutores Kapinawá constantemente desejosos de integrar 
as pesquisas desenvolvidas com a etnia para uma implementação continuada e 
uma ampla distribuição dentro do território indígena Kapinawá. Nas escolas in-
dígenas o conjunto de símbolos possibilita auxiliar na difusão e manutenção da 
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Figura 8 ∙ Círculo interpretado como manifestação ritual. 
Tradição e tradução Kapinawá
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Figura 9 ∙ Mostra expositiva itinerante como resultado do 
mapeamento de símbolos Kapinawá. Fonte: própria
Figura 10 ∙ Caixa projeta um kit escolar, o “samba das 
memórias” contendo catálogo sobre o processo criativo do projeto 
cultural, cartas do jogo “samba das palavras”; envelope com 
cartelas de símbolos gráficos Kapinawá; lápis carvão e duas 
pedras tauá.
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cultura Kapinawá junto aos mais jovens e para manter a cultura viva, como re-
flete uma das lideranças do povo. O jogo de cartas nas escolas é experienciado 
como motivação para o mergulho nas expressões visuais Kapinawá. A mostra 
itinerante com tecidos estampados é uma ação que conecta escola e comunida-
de a provocar outros desdobramentos de caráter educativo aliado à patrimonia-
lização dos símbolos gráficos.
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Introdução
As especificidades das diferentes linguagens artísticas previstas pelo currículo 
da Educação Básica no Brasil — Teatro, Dança, Música e Artes Visuais — exigem 
do professor formado em cada uma dessas linguagens o emprego de determi-
nados repertórios e procedimentos, assim como os orientam para o desenvol-
vimento de competências e habilidades diversas entre si. No Brasil, há muitos 
dilemas em torno do ensino das artes na Educação Básica, reatualizados pela 
implementação da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BARBO-
SA, 2014; IAVELBERG, 2018), que de certa forma atualiza a discussão sobre a 
polivalência no ensino de arte a partir da noção de Artes Integradas. No país, os 
professores licenciados em arte são especializados em uma das linguagens ar-
tísticas. Não obstante, há uma imensa carência na formação de professores es-
pecialistas, de modo que as artes são, muitas vezes, trabalhadas por professores 
generalistas da área de Linguagens. Com efeito, é necessário difundir-se expe-
riências de integração entre docentes com especialidades artísticas diferentes, 
tanto para estimular a presença de especialistas em diferentes linguagens nas 
escolas que possam fazer essa escolha, como para fornecer marcos conceituais 
e procedimentais que contribuam para o trabalho de professores que, sozinhos, 
especializados ou não, criam soluções didáticas para trabalhar com as Artes.

Nessa direção, este artigo apresenta uma sequência didática desenvolvida 
pelos professores Lucas Oliveira e Morgana Siqueira, ex-professor de Artes Vi-
suais e professora de Teatro do Colégio Marupiara, com os 6os anos do Ensi-
no Fundamental II, durante o primeiro semestre de 2019. Este texto/registro é 
uma plataforma para que, a quatro mãos, os professores reflitam sobre os mar-
cos conceituais e procedimentais que caracterizaram o seu trabalho integrado, 
entre eles: a fusão entre as duas linguagens nas práticas pedagógicas; a aproxi-
mação entre referências artísticas externas (os artistas Rivanne Neuenschwan-
der e Benito de Campos) e o processo de criação e aprendizagem dos estudan-
tes; a sobreposição entre noções e mídias como representação e imaginação, 
corpo e desenho; a elaboração de critérios de avaliação adequados ao ensino de 
diferentes linguagens artísticas.

De onde partimos ao tematizar a integração entre duas
linguagens artísticas na escola?

Em uma escola que agregue professores de artes formados em diferentes lingua-
gens, é preciso elaborar estratégias de integração, criar um currículo artístico e 
promover a formação continuada entre esses pares. Essa integração é o que situa 
o relato da sequência realizada a partir do contexto de uma escola em especial.
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Localizado na zona leste de São Paulo, o Colégio Marupiara é uma institui-
ção privada fundada em 1999. Desde a fundação, as artes se estruturaram como 
um pilar do modelo educacional da escola, com diferentes abordagens desde a 
educação infantil até o ensino médio. Em 2017, a escola inaugurou um proje-
to piloto para responder ao problema da integração e da formação continuada 
dos professores das diferentes linguagens artísticas. Os professores Gustavo 
Idelbrando Curado (Teatro), Natalia Lemos (Artes Visuais) e Morgana Siqueira 
(Teatro), criaram o Centro de Artes Integradas (CAI), que, além de inserir na 
grade curricular do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio as linguagens da 
Dança e do Cinema, cada qual com um professor novo, instaurava um encontro 
semanal de formação continuada entre os professores de cada linguagem artís-
tica, sob condução do professor Ildebrando Curado. Em suas palavras, o CAI é

“Um lugar, ou melhor, um horário na escola destinado a oferecer nutrição artísti-
ca, construção de repertório poético, alargamento de leitura de mundo e ensaios de 
expressões; um laboratório de pesquisas corporais, um espaço de pesquisa, de tempo 
distendido de experimentação; um ambiente de intercâmbios entre cinco linguagens 
artísticas.” (CURADO, 2020)

Com o CAI, toda a grade horária das linguagens artísticas foi adaptada 
para um mesmo dia na semana, de modo a 1) permitir que os estudantes os 
8ºs e 9º anos do Ensino Fundamental II e também os estudantes do Ensino 
Médio escolham com qual linguagem artística trabalharão a cada semestre e 
2) possibilitar a estudantes de diferentes turmas e anos o convívio integrado 
nas aulas de artes.

Com essa modificação do modelo curricular tradicional nas artes a partir 
dos 8ºs anos, foi preciso criar uma estratégia para preparar os estudantes dos 
anos anteriores, 6ºs e 7ºs, para essa ruptura nos anos consecutivos. A solução 
encontrada foi integrar as aulas de Artes Visuais e Teatro para esses anos, de 
modo que os professores dividissem semanalmente as turmas e que escolhes-
sem quando atuar separadamente e em conjunto. 

É dessa preparação dos estudantes dos 6ºos, idade transicional entre a in-
fância e a pré-adolescência, com a chegada de um novo ciclo escolar, que os 
dois professores e autores deste texto partem para construir o relato.

A sequência didática desenvolvida com os 6oºs anos, entre os meses de 
fevereiro e maio, transparece alguns marcos conceituais e procedimentais im-
portantes, que podem servir como referência para professores que atuem em 
outros contextos. São eles: (1) a fusão das aulas como modo de integração das 
linguagens artísticas; (2) a consequente assimilação, fricção e experimentação 
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em torno de conceitos e problemas próprios de cada linguagem, como repre-
sentação e imaginação, corpo, espaço, movimento e desenho; (3) a mobilização 
de referências artísticas externas, de modo a assimilar experiências artísticas 
atuais como referencial educacional em arte; e, por fim, (4) a formulação de 
critérios avaliativos que respondam às necessidades e especificidades de um 
processo formativo e de criação com as artes.

O nome do medo e as máscaras do medo: 
sequência didática integrada entre Artes Visuais e Teatro

O professor Lucas, de Artes Visuais, chegava na escola no ano de 2019. Já a pro-
fessora, Morgana, de Teatro, trabalhava na escola há muitos anos e era ex-aluna 
da escola. Ambos assumiam, juntos, a condução das aulas de Arte dos dois 6ºs 
anos do Colégio Marupiara naquele mês de fevereiro.

Para iniciar o planejamento, ela apresentou um pouco do modelo de traba-
lho da escola, com destaque para uma programação importante, em torno da 
qual habitualmente orbitava o trabalho com os estudantes dos 6ºs anos no colé-
gio: a viagem de três dias à cidade histórica de São Luiz do Paraitinga. Essa via-
gem é a primeira oportunidade de os estudantes viajarem com a escola por vá-
rios dias. Nessa cidade histórica, que tem forte tradição cultural ligada à cultura 
popular, ao carnaval e aos festejos religiosos, os estudantes fazem uma oficina 
de confecção de bonecões de carnaval, com uma técnica de papietagem à base 
de polvilho, criada pelo artista, poeta e agitador cultural Benito de Campos, que 
carinhosamente recebe a escola todos os anos no quintal da casa-museu do Os-
waldo Cruz (ABUD, 2015).

Interessados em integrar essa referência artística da cultura popular com 
outras vertentes artísticas, o professor Lucas propôs uma série de exercícios de 
criação a partir da obra O nome do medo, da artista brasileira Rivane Neuensch-
wander. Originalmente feito em parceria com crianças de aproximadamente 10 
anos, nesse trabalho as crianças desenham os seus medos e, com o acompanha-
mento da artista e de outros profissionais, os transformam em fantasias para 
vestir (LAGNADO, 2019).

Interessados na (3) articulação entre duas referências de artistas contempo-
râneos, cada qual com as suas características, os professores decidiram tematizar 
o medo como um caminho para marcar essa transição dos estudantes para uma 
nova etapa escolar, o Ensino Fundamental II, e para prepará-los para essa primei-
ra experiência de viagem longe dos pais. Mobilizar referências artísticas nas au-
las é da é um marco da Arte Educação brasileira, que rompe com certa tradição 
modernista que crê no espontaneísmo da experimentação artística na educação. 
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Figura 1 ∙ Exercício de imaginação sobre os medos. 
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Registros dos desenhos baseados na técnica 
surrealista Poema cadáver. Fonte própria. 
Figura 3 ∙ Registros dos desenhos baseados na técnica 
surrealista Poema cadáver. Fonte própria. 
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Figura 4 ∙ Registros dos desenhos baseados na técnica 
surrealista Poema cadáver. Fonte própria.
Figura 5 ∙ Preparação das máscaras do medo. Fonte própria.
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Figura 6 ∙ Mural com os esboços iniciais para as 
máscaras do medo. Fonte: própria.
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Para traçar a trajetória das aulas até a viagem em que seriam feitos os cabe-
ções em papietagem, os professores elaboraram uma sequência didática que in-
tegrava exercícios, materialidades, vocabulários e procedimentos de cada uma 
das linguagens — Teatro e Artes Visuais. Ela incluía várias etapas:

Exercício de relaxamento e primeiro contato com os medos: com os es-
tudantes deitados no chão, fizemos um exercício de imaginação e reflexão so-
bre os nossos medos. Os estudantes deveriam refletir sobre as características 
e significados dos seus medos, dando nome a eles e escolhendo um deles que 
pudesse ser representado com um nome, uma imagem, um som…

Ficha cadastral dos medos: Os estudantes traçaram uma identidade para os 
seus medos, respondendo a várias questões em seus cadernos a partir de um 
exercício de imaginação, por exemplo: Qual é o nome do seu medo? Quantos 
anos ele tem? Do que ele se alimenta? Onde ele mora? O que ele faz para te dei-
xar com medo? Quando ele aparece? Onde ele se esconde? Qual é o tamanho 
dele? Como você faz para enfrentá-lo ou como você se protege dele?

Desenho dos medos baseado na técnica de escrita surrealista poema 
cadáver: os estudantes desenharam os seus medos fatiados em três partes: ca-
beça; tronco e braços; pernas. Em cada parte nova parte do desenho, eles tro-
cavam o papel com os colegas. Assim, criava-se um desenho colaborativo, com 
criaturas incompletas, monstruosas, fragmentárias. 

Onde o medo se esconde na escola?: criação de um mapa que separasse o 
ateliê de artes e o cantinho em que o medo se esconde na escola. Para isso, os 
estudantes caminhavam até esse esconderijo e desenhavam o trajeto em tempo 
real. Trata-se de um exercício de desenho como registro do movimento do 
corpo no espaço.

Preparação das máscaras do medo: Inicialmente em um papel colorido com 
canetinhas e lápis de cor e, depois, em um papelão com giz pastel, os estudantes 
desenharam uma máscara dos seus medos, para serem usadas sempre que eles 
precisassem se enfrentar com os seus medos ou quando quisessem se fantasiar. 
Ensaio fotográfico com as máscaras do medo, esboçando ações corporais e 
emoções vinculadas à experiência com o medo.

Como dar um corpo para o medo: neste exercício, os estudantes estudaram 
os diferentes planos das artes do corpo — alto, médio e baixo — personificando 
o medo com uma bexiga que era manipulada no exercício corporal. Com 
a leveza, o medo era finalmente explodido, pulverizado, abstraído, nomeado e 
transformado em outra coisa.

Cortejo com as máscaras do medo: os estudantes fizeram um grande cor-
tejo com as máscaras pela escola, expondo os seus medos e apresentando-se 
com graça para toda a comunidade escolar.
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Figura 7 ∙ Fotografia realizada em ensaio fotográfico 
com as máscaras do medo. Fonte própria.
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Figura 8 ∙ Preparação dos cabeções com papietagem em São 
Luiz do Paraitinga. Fonte própria.
Figura 9 ∙ Preparação para o cortejo em São Luiz do 
Paraitinga. Fonte própria.
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Viagem de São Luiz do Paraitinga: os estudantes finalmente experimenta-
riam, com o artista Benito de Campos, a técnica da papietagem, retomando en-
tão o tema e a confecção da máscara de papietagem, mas agora com outros 
personagens, ideias, intenções, que não os medos…

Foram muitos os medos enunciados e trabalhados… sempre na cuidado 
para que fossem tratados com leveza e respeito. Emergiram desde os medos 
mais comuns e ordinários — medo de cachorro, palhaço, abelha, dos alunos do 
ensino médio… — até medos mais curiosos e desconcertantes, como medo de 
vomitar ou o medo do arrebatamento, que será o momento — na crença da es-
tudante que relatou esse medo — em que alguns serão poupados do apocalipse. 

A maioria dos medos causavam o riso, mas alguns transpareciam experiên-
cias dolorosas e delicadas para alguns estudantes. Uma das estudantes trouxe 
à tona o medo de que o pai regressasse a um quadro depressivo grave. Outra 
aluna apresentou o trauma de um assalto à mão armada, que ela decidiu aban-
donar a partir da segunda aula para não precisar se reaver continuamente com 
a experiência… Nesses casos, a tentativa era acolher os estudantes e permitir 
tanto que eles seguissem com essa escolha de medo para trabalhar, como que 
trocassem de medo ou reinventassem a sua abordagem para o medo, caso não 
mais se sentissem à vontade com o que compartilharam inicialmente. 

Um dos estudantes, por exemplo, não conseguiu realizar a atividade basea-
da no poema cadáver. Desenhar, para ele, era um momento de conexão com o 
pai, que havia deixado a sua casa. Uma vez que o exercício trazia uma dinâmica 
de jogo e que os desenhos circulavam de mão em mão, ele se sentiu violado em 
sua relação de afeto com o ato de desenhar. Foi preciso conversar e adaptar a 
proposta para que ele pudesse participar e também para que pudesse falar so-
bre isso. Ou seja, a sequência despertou muito afetos e dilemas emocionais que 
foram nomeados ou compartilhados por meio da arte, alguns deles reverberan-
do em conversas com as psicopedagogas da escola.

Para os professores, tão importante quanto realizar as propostas era criar si-
tuações de acolhimento e de desenvolvimento de confiança entre os estudantes 
e com os professores. Foram criadas situações reservadas ou abertas de fala e 
escuta, cuidando para que essas delicadezas fossem ressignificadas e enfrenta-
das com cuidado nas etapas seguintes. Sempre que havia o desejo de renomear, 
refazer, remodular o medo, essa mudança era acolhida e compreendida como 
uma expressão do desejo de cada estudante de permanecer na caminhada com 
o grupo, sem contudo ultrapassar limites pessoais. 

Nessa trajetória, elaboramos muitos modos de intersecção entre as lingua-
gens das Artes Visuais e do Teatro (2), que podem ser observadas na descrição 
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da sequência: experiências de desenho como uma coreografia de grupo com o 
poema cadáver — interrompendo o desenho e continuando a ideia sobre outro 
suporte; desenho não apenas como representação, mas também como registro 
do movimento e da interação entre corpo e espaço, no caso do mapa do medo 
da escola; exercícios e jogos teatrais aliados à proposição imaginativa e figurada 
do medo, como ponto de partida ou de encerramento das práticas propriamen-
te visuais. Aliadas, essas experiências tentavam, a uma só vez, amalgamar as 
duas linguagens, promovendo o diálogo entre suas metodologias, vocabulários, 
práticas e materialidades.

Como avaliar experiências dessa natureza no ensino de arte? (4) Embora 
trate-se de um processo formativo de imersão criativa, o componente Arte tem 
conteúdos e objetivos próprios que precisam pautar a avaliação. Tal como afir-
ma a educadora e pesquisadora Marisa Szpigel, a avaliação em arte deve ser 
contínua, formativa, compreendida pelos próprios estudantes, com coerência e 
integração com a prática artística propriamente dita (SZPIEGEL, 2014). Nessa 
direção, os procedimentos de avaliação dos estudantes e do grupo foram a ava-
liação em processo, avaliação de resultados e também a autoavaliação.

A avaliação em processo é importante porque ajuda a colocar a experiência 
em foco, dando a ver não apenas o que se aprendeu e experimentou, mas como 
se aprendeu e experimentou. Ao final de cada atividade, todos se sentavam 
para conversar sobre o que foi realizado naquele dia, trabalhando não apenas 
a capacidade enunciativa e a escuta, mas também fixando conteúdos, como as 
técnicas e materialidades.

A avaliação dos produtos finais acontece em paralelo à avaliação em pro-
cesso. Os trabalhos propriamente artísticos são “[...]instrumentos potentes de 
autorregulação, favorecendo as pausas para os alunos refletirem sobre aprendi-
zagens; conquistas e dificuldades; aspectos que podem ser melhorados e apro-
fundados; indicações de novas pesquisas” (SZPIGEL, 2014). Com efeito, esse 
critério é bastante integrado à avaliação em processo.

Adotamos também a autoavaliação, que, por definição, envolve comparti-
lhamento, autoexposição e a construção de confiança entre os pares. Elencamos 
critérios como disponibilidade, contribuição nos trabalhos em grupo, entrega 
de atividades, engajamento nas próprias atividades, percepção do percurso e 
absorção de conteúdo, que cada estudante poderia usar para se dar uma nota, 
com o compromisso de justificá-la, em roda. Ela é um recurso interessante de 
corresponsabilização dos estudantes, que auxilia a perceber como se constrói 
um processo avaliativo na escola e nas artes.

Com essa proposta, experimentamos a sobreposição entre um tema — o 
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medo — e o mergulho em uma nova etapa escolar, que marca a passagem da in-
fância para a adolescência. Experimentamos, como aprofundamento no tema, 
a produção de confiança, autoironia e amizade. 

Como professores, podemos também nos avaliar. Além de aprender em 
conjunto, cada qual aplicando suas terminologias, métodos e critérios, apren-
demos muitas delicadezas com os estudantes, como a identificação da singu-
laridade da resposta que cada estudante produz ao receber a provocação de ex-
por, experimentar e transformar em arte os seus medos. Alguns fazem do medo 
uma explosão criativa de grande magnitude, enquanto outros pedem delicade-
za e parcimônia para trabalhar a dimensão sensível dessa experiência tratando 
com cuidado as dores, vergonhas, medos.

Conclusão
Com essa sequência, pudemos experimentar a integração de ideias, conceitos 
e procedimentos de cada uma das linguagens — Teatro e Artes Visuais. A pro-
dução e relação criativa e imaginativa com os materiais, mas também os jogos 
e dinâmicas de confiança e criação coletiva que se instauram com ambas as lin-
guagens, dão a ver como é possível construir um equilíbrio entre as linguagens, 
de modo que, por um lado, se preserve aquilo que há de específico em cada uma 
delas, mas que, por outro lado, haja também crescimento e soma nessa reunião. 
Os temas da apropriação de referências artísticas externas e da avaliação são 
também nuances do ensino de arte que ganham novos contornos quando mais 
de um professor e mais de uma linguagem podem ser trabalhadas de modo es-
truturado e integrado, com espaço para a interlocução, a formação continuada 
e a criação entre os pares, e com atenção às sensibilidades presumidas em um 
processo de formação e criação dessa natureza.
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Abstract: This text presents evidence of the rel-
evance of the discipline I created for the 9th year: 
Creativity Laboratory. In this discipline, the ac-
tivities are not restricted to the creativity of visual 
creation. More than that, it entails enhancing 
creativity in a broad sense, taking a cross-cutting 
approach to different areas of knowledge. In this 
context, it is described here how and why the dy-
namics of this discipline allowed students to ac-
quire greater freedom of thought about different 
areas of knowledge, whether scientific or artistic.
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Resumo: Neste texto apresentam-se as evi-
dências da pertinência da disciplina que criei 
para o 9º ano: Laboratório de Criatividade. 
Nesta disciplina, as atividades não se restrin-
gem à criatividade da área visual. Mais do que 
isso, supõe potenciar a criatividade no senti-
do lato, fazendo uma abordagem transversal 
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Introdução

“A criatividade é a inteligência a divertir-se” (Einstein)
“O que em mim sente, está pensando” (Fernando Pessoa)

No contexto da formação de um indivíduo, cidadão ativo e inovador, assevera-
-se a pertinência, como o vêm alegando vários cientistas, de desenvolver o po-
tencial criativo. Na verdade, a criatividade não está só presente nas artes, está 
presente, também, no desporto, na ciência e no quotidiano de todos nós. Contu-
do, por força de uma educação ainda com um peso excessivo da vertente tradi-
cionalista, também devido à deficitária visão de alguns e, por fim, por causa da 
falta de liberdade interior que predomina na generalidade do comportamento 
do Ser Humano, só uma minoria de pessoas consegue o fluxo de um pensamen-
to criativo que as torna inovadoras, ativas, interventivas e livres, reformulando 
e questionando a realidade. Repare-se no que refere Marina e Marina (2013: 63-
4) quando fala da formulação de um projeto criativo: 

Esta mistura de realidade e irrealidade é uma das mais surpreendentes argúcias da 
inteligência humana, a que abre as possibilidades, ao acrescentar à realidade um con-
junto de trajetos possíveis. A inteligência não é só um engenhoso sistema de respostas, 
mas também um incansável sistema de perguntas.

Numa perspetiva psicológica, num sentido libertador, é premente que se 
compreenda o benefício da reconciliação da razão com a emoção, do pensa-
mento deliberado com o pensamento intuitivo, da criatividade com o raciocí-
nio. Todavia, não se deverá incorrer no entendimento errado da possibilidade 
desta simbiose assumindo que a criatividade é um mero jogo; em vez disso, 
considere-se que só há criatividade se houver conhecimento (e experiência que 
o proporcione). Não se quer com esta alegação afirmar que na criatividade se 
abdique de um certo “jogo”; o que se sugere é que se este existir, terá que se 
orientar no sentido de uma estruturação de conhecimentos fractais sem que, 
contudo, se incorra numa aleatoriedade ingénua e inconsequente. (Embora, 
salvaguarde-se, o jogo também pode proporcionar uma certa terapia que reflita 
o processo de libertação desencadeado na dinâmica dessa experiência, mesmo 
sem haver assimilação de conhecimentos deliberados, manifestos, objetivos e 
científicos).

Conforme o que se referiu atrás, a liberdade criativa não abdica de uma fonte 
focada no conhecimento, aliás depende dele quando articulada com o processo 
criativo, pois só assim este se orientará para um fenómeno de conhecimento 
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alargado e global. Como reforço do entendimento da educação global evoque-
-se Hernández (1998: 34-5) quando refere a mesma deve apoiar-se, principal-
mente, em três eixos:

Como forma de sabedoria, como um sentido do conhecimento que se baseia na busca 
de relações que ajude a compreender o mundo no qual vivemos a partir de uma dimen-
são de complexidade.
Como referência epistemológica que restabelece “o pensamento atual como problema 
antropológico e histórico chave” (Morin, 1993), o que leva a abordar e pesquisar pro-
blemas que vão além da compartimentação disciplinar.
Como conceção do currículo que adota formas tão díspares como a que coloca a glo-
balização na sequência de programação desde a qual se podem relacionar conteúdos 
concetuais, procedimentais e atitudinais (Zabala, 1995) (...); passando por diferentes 
propostas de currículo integrado (...).

Par a esta condição, o aluno, na perspetiva de uma formação íntegra, deve 
adotar as atitudes descritas pelas palavras (que se seguem) de Pichon-Privière 
(1999:19-20):

Abordar os problemas que se colocam para cada um de seus semelhantes, mas com a 
diferença de que ele antecipa e, como ser antecipado, são-lhe atribuídas caraterísticas 
de um ‘agente de mudanças’, situação que favorece o deslocamento para ele de todos os 
ressentimentos, fracassos, medos, sentimentos e solidão e incertezas dos demais, como 
se fosse o porta-voz de tudo o que está subjacente e ainda não emergiu.

Em função destes princípios, este texto pretende apresentar o testemunho 
da experiência da disciplina de Laboratório da Criatividade (que criei na minha 
escola para o 9º ano), ao nível do contexto teórico, das metodologias e dos resul-
tados dos alunos — que se refletiram na evolução do modo como estes pensam 
livre e criativamente num contexto global dos diferentes tipos de conhecimento.

Apresentação de objetivos
Esta disciplina, refletindo a minha experiência pedagógica com os alunos, in-
cidiu numa vertente intelectual criativa, ajustando-a, num sentido lato, a uma 
experiência terapêutica e a uma articulação de conhecimentos, mas procuran-
do que a conjunção de tudo isto se explorasse por via do pensamento livre. 

Para este propósito, suportei-me em Candeias (in Morais & Bahia, 2008:48-
9), que destaca as seguintes condições para que a criatividade se potencie: 1) Ha-
bilidades intelectuais (na quais é necessário a capacidade de: síntese, com que se 
vejam os problemas de diferentes e novas perspetivas, para as redefinir extrava-
sando os limites do entendimento convencional; análise, com que se identifique 
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a boa ideia a partir da estruturação do problema, da localização dos recursos e 
de uma avaliação das ideias para se escolher a mais adequada; prática, que torne 
apelativa a ideia que se desenvolveu); 2) Conhecimento, na base do qual se possa 
avançar no Campo; Estilos Cognitivos, que constituem os meios aplicados para de-
sencadear e desenvolver as suas capacidades e segundo opções pessoais; Perso-
nalidade, que faça a diferença no modo como se aceitam riscos, toleram ambigui-
dades, superam obstáculos e como se é eficaz, como se transgride e questiona o 
pensamento normalizado; Motivação, sem a qual poderá não se ultrapassar nem 
desenvolver o potencial criativo; Contexto, que pode estimular ou inibir a criati-
vidade. Na prática, estas condições prendem-se com o princípio de que, citando 
Duarte e Dias (2016: 78), “os sistemas analógicos que congregam domínios da 
psicologia, a teoria dos jogos, ativadores da consciência, a provocação, o ‘pensa-
mento deslocado’, as metáforas, um novo modelo de observar, perceber e ques-
tionar, uma estrutura imaginária da narrativa.” 

O objetivo primordial das atividades implementadas era que o aluno evo-
luísse para uma condição com a qual conseguisse pensar mais autónoma, cria-
tiva e livre, mas criteriosamente — num certo sentido, augurando que o aluno 
despertasse todo o potencial de que dispunha, otimizando as suas faculdades 
num sentido holístico, sistémico e alargado: numa conjunção racionalidade-
-criatividade-sensibilidade. Isto no sentido de que o aluno potenciasse a sua 
capacidade de criar novas relações, produzir novos sentidos.

Estratégias gerais
A estratégia transversal a todas as atividades desenvolvidas caraterizou-se por 
adotar os princípios de Perkins (1987, citado por Romo, 2005:107) que consis-
tiam em desenvolver o pensamento através de negações, contrários e opostos. 
Em concreto, para ter êxito e conseguir uma descoberta criativa (em todas as 
áreas do conhecimento), procurou-se que os alunos ultrapassassem os obstá-
culos que se interpusessem a ela, adotando a estratégia indicada por Perkins 
(1987, citado por Romo, 2005:108) de rejeitar as definições pré-existentes e en-
saiar novas regras perante um problema, olhando de modo diferente as coisas 
familiares às quais não nos ocorre atribuir um novo significado. 

Uma das estratégias previstas consistia em que os alunos do Curso de Artes 
Visuais tivessem um papel interventivo nesta disciplina, por exemplo, fazen-
do pequenas palestras em que exporiam o seu pensamento acerca da sua ex-
periência criativa, explicando a sua experiência na relação do desenho com o 
processo criativo (neste caso, articulando com a disciplina de Desenho). Contu-
do, verificou-se maior pertinência em que três ex-alunas da escola expusessem 
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esta reflexão, dado que teriam uma experiência alargada ao ensino superior e 
ao mundo do trabalho. Estas alunas gravaram um vídeo com o testemunho da 
sua visão pessoal sobre como a experiência criativa e que, apesar de ter uma 
duração de 25 minutos, foi recebida pelos alunos de forma empática.

Também se tornou pertinente que os alunos do Secundário, no âmbito da Fi-
losofia, fizessem pequenas palestras livres, de modo a que ensaiassem criativa-
mente o pensamento intelectual nesta área (o que será abordado mais à frente).

Por fim, revelou-se proveitoso que as diferentes disciplinas do 9º ano pudes-
sem, de certo modo, articular com esta disciplina, na medida em que a matéria 
de conhecimento nelas explorada pudesse ser abordada de um modo menos 
comprometido com o rigor científico. Neste caso, o processo das situações ex-
ploradas caraterizou-se pela associação livre de ideias, mas procurando que, no 
resultado final, se obtivesse uma conclusão aferível do ponto de vista objetivo.

Na expectativa de que os alunos tivessem sucesso nesta experiência, não 
teve-se em consideração que a criatividade, conforme sublinha Estrada (1992), 
deverá caraterizar-se do seguinte modo: ser transversal; ter uma certa conota-
ção de excentricidade (embora o que, nesta, seja importante é a manifestação 
de uma singularidade); traduzir autenticidade; requerer a experiência de um 
certo caos; supor uma certa humildade; por vezes poderá parecer mágica; acei-
tar um processo de contradições; ser fundamentalmente associativa e poder 
potenciar-se (como na aprendizagem de qualquer tipo de competência).

Relativamente à seleção dos temas, de entre os que estavam delineados no 
plano de atividades, teve-se em conta a relevância no contexto social atual, mas 
tentando que o timing fosse ao encontro da condição interpessoal e, acima de 
tudo, procurando que os alunos falassem do que se passava no seu interior, em-
bora, contextualizando essa circunstância no contexto da turma, da família ou 
comunidade local (ou mundial). 

Atividades concretas*

*(Atividades indicadas a itálico foram uma adaptação das que são elencadas 
na obra de Mauro Rodríguez Estrada — Manual de Criatividade: os processos psí-
quicos e o desenvolvimento, 1992, São Paulo, Ibrasa).

— Convite aos alunos para expressarem as suas expectativas relativamente a este 
laboratório. Para quebrar o gelo, cada aluno apresentou-se respondendo a três per-
guntas pessoais, formuladas por outro colega. 

— Indicar três melhores criações da sua vida.
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— Dar exemplos de inovações não criativas.
— Analisar, do ponto de vista da criatividade, três inovações recentes em Portu-

gal (ou, se não soubessem, no mundo).
— Redigir uma história interessante e original sobre algum dos seguintes temas: 

uma menininha sempre doente; uma escola abandonada; um crucifixo quebrado; 
um padre rebelde; um ditador odioso; uma namorada terna e romântica; um génio 
incompreendido.

— Indicar, individualmente e oralmente, uma lista, o mais comprida possível, de 
objetos que tivessem os seguintes pares de caraterísticas: elásticos/redondos, elásti-
cos/alongados, elásticos/negros.

— Comentar, em grupos, o seguinte tema: Por que os animais não criam?
— Discutir o tema “Criatividade, jogo, aventura.”
— Com as palavras, que a seguir se indicarão, escritas numa folha entregue todos 

os alunos, estes deverão associar, com maior rapidez possível, outras três palavras 
para cada caso: ajuda, tosco, colina, braço, lua, vaca, vespa, touro, luz, longínquo, 
tarde, duro, leite, carta, vermelho, fé, lenha, riso, foguete, dinheiro, papel, seco, vi-
dro, flor, livro, mão, cortiça, ovo, velho, ameaça.

— Escrever duas ou três coisas que desejariam criar. Descrever, com pormenores, 
como visualizam a fase do acumulo de dados.

— Os alunos deverão dizer o maior número de vezes possível de coisas que pos-
suam, simultaneamente, os seguintes pares de carateres: flexível e cortante; quente 
e móvel; negro e escorregadio; negro e cúbico; vítreo e escuro; líquido e esverdeados; 
ligeiro e aromático. A partir deste confronto entre opostos, desenvolveu-se com 
os alunos do 9º ano, em articulação com Educação Visual, a criação de escultu-
ras que se contextualizassem nos ready-made do Dadaísmo. Pode apreciar-se 
os exemplos das Figuras 1 e 2, de esculturas de alunos do 9º ano.

— Em articulação com História: realização de um mapa concetual sobre as 
consequências da 1ª Guerra Mundial, adotando esta ideia como nuclear; de se-
guida, apaguei essa ideias e substitui-a por “Pandemia da Covid”; depois, ti-
vemos que riscar aquilo que não coincidia com o mapa concetual anterior. Os 
alunos surpreenderam-se com o facto de se terem riscado poucas ideias/conse-
quências. Na segunda etapa, cada turma escolheu um dos tipos de problema/
consequência que a Pandemia causou e que desejavam resolver. Na terceira 
etapa, realizou-se um brainstorming com o objetivo de procurar atividade que 
a turma gostaria de desenvolver para resolver esses problemas, neste caso, lo-
cais (numa turma, escolheu-se uma peça de teatro; noutra turma, optou-se por 
iniciativas de angariação de fundos; noutra turma, quiseram criar uma coreo-
grafia; etc.).
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Figura 1 ∙ Mariana Oliveira. Escultura, diversos 
materiais. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ João Lopes, Escultura, diversos 
materiais. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Luciana Oliveira, O medo e a indecisão é a nossa 
prisão. Lápis de cor sobre papel, 21 x 29,7 cm. Fonte: própria.
Figura 4 ∙  João Paulo Abreu, Alegria. Lápis de cor sobre papel, 
21 x 29,7 cm. Fonte: própria.
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— Articulação com Educação Visual: representar uma emoção e aplicação 
da cor atribuída a essa emoção. Nesta atividade, procurou-se que o processo 
criativo permitisse uma experiência catártica. Para o efeito, tratou-se de de-
senvolver o processo criativo que permitisse expressar sentimentos e emoções, 
mas optando por dois tipos de representação: a geométrica e a figurativa não 
geométrica. Com estes trabalhos, os alunos experimentaram dois modos diver-
gentes de expressão, ficando cientes das condicionantes e (des)vantagens que 
cada um pode introduzir no processo criativo. Como amostra, apresentam-se 
as seguintes Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6.

— Articulação com Geografia: discorrer, individualmente, sobre todas as reper-
cussões que haverão quando o homem possa controlar a atmosfera e decidam em 
quais dias irá chover, a que hora e em que quantidade. 

— Nesta atividade, procurou-se articular os conhecimentos da disciplina de 
Filosofia, Desenho e Geometria do 11º ano. Os alunos do 11º apresentaram os 
seus trabalhos de investigação, em Filosofia, acerca dos artistas existencialis-
tas, tendo como assistência uma turma do 9º ano. Na aula seguinte de Labora-
tório discutiu-se a relação entre os diferentes tipos de pensamento. Na aula de 
Geometria Descritiva, tentou aprofundar-se qual seriam, na opinião dos alu-
nos, as caraterísticas do pensamento que se diferenciam ou se aproximam se 
compararmos a Filosofia, a Arte e a Geometria Descritiva.

— No contexto da relação entre o pensamento racional e o pensamento sen-
sível, propôs-se aos alunos que utilizassem alguns conceitos matemáticos para 
fazer um poema em que os mesmos fossem contextualizados metaforicamente 
na sua experiência sensível e afetiva com os outros ou com a vida. Um exemplo 
desta atividade foi o poema que se segue.

Qual é a probabilidade de gostares de mim? 
Talvez a tua função seja mesmo essa 
Magoares-me muito para eu aprender, 
A desapegar das pessoas, e talvez crescer. 

Invenções eu faço na minha cabeça, 
Para encontrar alguma explicação 
Isto é tipo proporcionalidade inversa 
Eu gosto de ti e tu partes o meu coração. 

Crio vários sistemas 
E diversos planos, 
Para ver o que sentes realmente, 
Sem mentir à minha frente. 
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Não sei qual é o problema 
Faço tudo para te impressionar 
A única função que tu fazes, 
É só ignorar. 

Finges que eu nem existo 
Mas o teu olhar fala por si, 
Ainda tento descobrir 
A equação para o teu coração abrir.

(Luciana Oliveira)

Resultados esperados
Com esta disciplina, pretendeu-se contribuir para uma mudança do paradig-
ma do ensino-aprendizagem, adotando uma atividade paralela com que se pu-
dessem equacionar novos modos de aprender e que estes contribuíssem para o 
processo de individuação do aluno no seu natural amadurecimento num sen-
tido global. Para este efeito, considerou-se pertinente que a aplicação prática 
das atividades abrangesse questões como as que se seguem: hábitos mentais; 
pensamento racional e pensamento intuitivo; como imergir no interior; como 
fomentar uma vida criativa. Para que se tivesse maior sucesso, procurou-se 
analisar aspetos como: a caraterização do processo criativo; vidas latentes e 
criativas; como potenciar a criatividade individual e coletiva.

Conclusão
Relativamente aos resultados em concreto, na sua relação com os objetivos ge-
rais de partida, são pertinentes as considerações que se passam a explanar: 1) 
uma percentagem considerável de alunos conquistou a confiança para dar a sua 
opinião pessoal sobre conhecimentos objetivos, encontrando coerência e vali-
dade no que antes, por medo, poderia parecer questionável se não fosse verba-
lizado; 2) com a regra de os alunos não poderem depreciar ou troçar sobre o que 
os colegas dissessem, criou-se um ambiente de liberdade, confiança e respeito; 
3) abriram-se portas para serem livres de sonhar; 4) as turmas tornaram—  -se 
mais unidas, mesmo que para isso tivessem que passar por alguns conflitos que 
brotaram espontaneamente, mas que, naturalmente, se resolveram (repare-se 
que os conflitos tiveram como fonte emoções e medos reprimidos no incons-
ciente, que, quando exteriorizados, num ambiente positivo, construtivo e cria-
tivo, encontraram circunstâncias favoráveis à sua sanação mais profunda). 

Apesar de todos aspetos positivos, estes alunos do 9º ano com que trabalhei 
mantiveram alguns medos que ainda contribuem para alguma entropia na sua 
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Figura 5 ∙ Henrique Vaz, Culpa. Lápis de cor sobre 
papel, 21 x 29,7 cm. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Joana Martins, Solidão. Lápis de cor sobre 
papel, 21 x 29,7 cm. Fonte: própria. 
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liberdade de expressão. Por outro lado, por uma questão de inércia e comodis-
mo, alguns alunos não quiseram sair da sua “zona de conforto”, o que consti-
tuiu um obstáculo difícil de contornar, mas, ao mesmo tempo, desafiante. De 
salientar os que obstáculos dificultaram o desenvolvimento de atividades em 
grupo (onde os alunos expusessem suas emoções) não impediram que a expres-
são individual proporcionasse uma experiência de libertação, ainda que mais, 
introspetiva e íntima. 
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 The street is the Plato’s cave

LUÍS JORGE GONÇALVES

AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Departamento de Ciências da Arte e do Património, Centro de 
Investigação e de Estudos em Belas-Artes, Largo da Academia de Belas-Artes 4, 1249-058 Lisboa, Portugal

Abstract: It is a project where students choose a 
street, in the vicinity of a museum, and develop 
a project to discover the street, according to dif-
ferent variables. The “street like Plato’s cave” in-
tends to pose the challenge that that philosopher 
posed, when through the Allegory of the Cave he 
challenged his interlocutors to stop seeing the 
sensible world and enter the intelligible world. 
It’s like that with each street, where we pass daily.
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Resumo: Trata-se de um projeto onde os alu-
nos escolhem uma rua, nas proximidades 
de um museu, e desenvolvem um projeto de 
descoberta da rua, de acordo com diferentes 
variáveis. A “rua como a caverna de Platão” 
pretende colocar o desafio que aquele filó-
sofo colocou, quando através da Alegoria da 
Caverna desafiava os seus interlocutores a 
deixarem de ver o mundo sensível para entra-
rem no mundo inteligível. É assim com cada 
rua, por onde passamos diariamente. 
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1. Introdução
Para lá das fachadas dos edifícios, das lojas, das árvores, há um mundo de mui-
tas histórias por descobrir. O objetivo é descobrir o espaço, o tempo e as pessoas. 
A base de trabalho é um diário gráfico, onde os alunos através da fotografia, do 
desenho, da escrita e de outros elementos que considerem importantes regis-
tam as suas observações. O resultado dessa análise é a subjetividade das visões 
de cada aluno, expressas em textos e imagens. 

A prática pedagógica apresentada desenvolve-se na disciplina de Olhares e 
Territórios na Museologia e na Curadoria do Mestrado de Museologia e Museo-
grafia da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Porque se soli-
cita uma rua nas proximidades de um museu? Para entender como o respetivo 
museu tem impacto nas populações que vivem na área do museu. Neste artigo 
apresenta-se uma metodologia de trabalho. 

Olhar uma Rua, qualquer que seja a Rua, é olhar para muitos tempos dentro 
de um espaço, para muitas pessoas e suas histórias de vida, para muitos aconte-
cimentos ou para diferentes estilos artísticos. A Rua é passado e presente. 

Na Museologia a criatividade também faz parte do processo, e como tudo 
é passível de uma narrativa, em uma Rua, o aluno passa por toda a cadeia de 
uma exposição, desde o programa científico, programa museológico e progra-
ma museográfico. Na Curadoria, pode-se propor projetos de intervenção artís-
tica, a partir de elementos, temporais, espaciais ou humanos captados na Rua, 
colocando a arte a refletir a contemporaneidade.

Este projeto científico e pedagógico tem por objetivo uma educação sobre 
o olhar, a perceção dos muitos detalhes com que nos cruzamos diariamente, 
mas também das mensagens codificadas que recebemos quotidianamente. Na 
formação artística e na museológica o olhar está no centro da produção. O olhar 
tem diferentes camadas: a idade; a personalidade de cada pessoa; a experiência 
de vida; a formação académica; a especialidade profissional; entre outras. Com 
este projeto científico-pedagógico olhar, investigar, descobrir e imaginar são 
processos que resultam no inesperado por parte dos alunos.

Parafraseando Platão pode-se afirmar que nas Ruas por onde passamos 
quotidianamente existem duas dimensões, a sensível e a inteligível. Nós ob-
servamos as sombras, mas se olharmos atentos, se investigarmos e se inter-
pelarmos as pessoas há um mundo inteligível para descobrir. Nesta proposta 
científico-pedagógica esse é o desafio para os alunos.
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2. O processo 
 “A rua é a caverna de Platão” é uma proposta científico-pedagógica no âmbito 
da formação em museologia, curadoria, património e história da arte, mas tam-
bém pode resultar em projetos artísticos, por parte dos alunos. Propõe-se traba-
lhar o olhar, a perceção dos muitos detalhes com que nos cruzamos diariamen-
te, mas também as mensagens codificadas que recebemos quotidianamente. O 
olhar reflete-se na prática da museologia, da curadoria, do património, da his-
tória da arte e da produção artística. É também o suporte para a construção de 
narrativas em projetos de investigação, ou nos processos expositivos.

A proposta é a seguinte: A) O aluno escolhe uma Rua da área de um museu 
ou de um espaço museológico, para estudar; B) O aluno vai para a Rua e ob-
serva; C) Num caderno de campo/diário gráfico o aluno fixa o seu olhar e a sua 
investigação sobre a Rua, através da escrita, do desenho, da pintura, da fotogra-
fia, de colagens e de objetos de memória; D) O aluno investiga sobre a Rua, em 
arquivos, bibliotecas, na internet, para conhecer a Rua; E) O aluno estabelecer 
diálogo e conexão com as pessoas, conversar com as pessoas locais, perceber as 
suas histórias de vida e costumes vinculados àquela Rua; F) Concluído o cader-
no de campo/diário gráfico, o aluno escolhe um tema para elaborar uma pro-
posta a ser desenvolvida. Esta pode ser de uma exposição na área da museolo-
gia ou da curadoria, uma investigação no âmbito da história da arte, um projeto 
artístico, ou de intervenção no património.

Os objetivos gerais de aprendizagem são os seguintes: Escolher uma Rua de 
um espaço urbano, na área envolvente a um museu ou a um espaço museológi-
co; Educar o Olhar, para se aprender ver o que nunca se vê de imediato, no quo-
tidiano; Desenvolver práticas para aguçar a perceção; Trabalhar o olhar, sentir 
como cada um observa um lugar, ou espaço, e as suas diferentes camadas de 
tempo, de quotidianos e de leitura subjetiva; Analisar territórios urbanos e na-
turais, locais por onde passamos regularmente, com uma observação renova-
da, aferindo a sua essência e descrevendo o que os torna particulares; Interagir 
com as pessoas da Rua, para descobrir vivências e histórias de vida; Observar 
as etnografias urbanas; Utilizar metodologias de reflexão crítica, como a objeti-
vação do lugar, das pessoas e do tempo resultante da observação atenta; Perce-
cionar como um museu ou espaço museológico, é vivido pelas pessoas da Rua. 

Os objetivos específicos de aprendizagem são os seguintes: Observar os de-
talhes, fazendo rápidos apontamentos; Concentrar nos detalhes da observação, 
contextualizando-os; Cartografar a Rua; Investigar sobre o que se observa nas 
dimensões de espaço, de tempo, de pessoas, para que não se fique somente no 
observável, mas que surja uma fundamentação neste exercício; Escrever tudo o 
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que se observa, desde a primeira impressão à escrita fundamentada em textos 
científicos; Desenhar o que se vê nos grandes planos e nos detalhes, porque o 
exercício do desenho é um momento de reflexão, podendo ainda haver registo 
através da pintura, ou outras técnicas; Fotografar é uma prática necessária para 
o plano macro ou para os detalhes, como também e para captar os momentos 
únicos e irrepetíveis; Comunicar com as pessoas e partir para um olhar antro-
pológico, descobrindo relações sociais e percursos; Recolher histórias de vida 
e memórias individuais e coletivas; Ouvir os sons da Rua; Sentir os cheiros e 
aromas da Rua; Experimentar os sabores que houverem de comida na Rua; 
Identificar a arte nas Ruas e integrá-la na história da arte; Notar elementos da 
cultura material e da cultura espiritual das pessoas; Organizar a informação 
recolhida; Produzir um documento que demonstre profundo conhecimento 
do local, alterando uma visão outrora quotidiana e superficial, trazendo o sa-
ber contextual para o cerne dos discursos museológico e curatorial; Construir 
um projeto museológico ou curatorial, tendo em conta as questões da acessi-
bilidade para pessoas com deficiência a espaços culturais; Criar um manual 
do lugar; Compreender como um museu, ou espaço, museológico é marcante 
para a Rua; Estar desperto para as mudanças sociais e ambientais naquela Rua; 
Detetar problemas ambientais na Rua e de como pequenos indícios de polui-
ção podem prejudicar a vida quotidiana; Produzir uma narrativa Museológica a 
partir de um detalhe capturado, como proposta para uma exposição; Conceber 
um projeto no domínio da investigação em História da Arte, a partir de aspetos 
identificados na Rua; Gerar um programa Curatorial, a partir de temas identifi-
cados na Rua, para artistas, nas áreas da pintura, escultura, instalação, vídeos, 
performance, fotografia, multimédia, BD, entre outras; Trabalhar num projeto 
artístico nas áreas da pintura, escultura, instalação, vídeos, performance, foto-
grafia, multimédia, BD, entre outras.

3. A Rua como Espaço, Tempo e Pessoas
A Rua integra-se em um espaço urbano, de diferentes dimensões. A planta 
urbana, onde se insere a Rua, pode variar, entre o ortogonal, o irregular, o ra-
dioconcêntrica ou o linear. A Rua como espaço de circulação também evoluiu 
(Rosenau, 1988).

As Ruas são ainda compostas por diversas camadas. A partir da época ro-
mana, passou a haver uma camada inferior para a cloaca. Hoje as infraestru-
turas subterrâneas comportam esgotos, água, eletricidade, comunicações, gás. 
Podem ainda conter estradas de circulação ou redes de metropolitanos. Ao 
nível do solo, há passeios para pedestres e área de circulação de veículos, há 
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comércios, indústrias, portas e janelas. Num nível superior, os pisos dos edifí-
cios apresentam janelas, varandas. Há ainda publicidade, cartazes e grafites.

As Ruas possuem nomes que são referências a variados aspetos da vivên-
cia histórica: evolução urbana, atividades económicas, função social e política, 
personalidades, acontecimentos históricos, entre outros. As Ruas podem ainda 
apresentar nomes que são números.

Os edifícios das Ruas têm números nas portas, designados números de polí-
cia, com regras de acordo com o município, com os pares de um lado e ímpares 
do outro lado da Rua.

As Ruas condensam a vida quotidiana. Há vida pública na Rua e para lá da 
Rua, nas casas, está a intimidade de cada pessoa, de cada família. Na Rua há 
política, jogos e exibição do poder, há religião, diversão, trabalho, comércio. As 
Ruas espelham a complexidade da vida humana.

Na Rua a ser trabalhada o Tempo manifesta-se na camada geológica, que a 
suporta, e na orografia da Rua. O Tempo está ainda na diacronia desde a origem 
da Rua, no seu contexto urbano, até aos nossos dias. Há ainda as similitudes da 
sincronia, por exemplo acontecimentos ocorridos. Temos ainda os edifícios, os 
pavimentos, as lojas, as casas que refletem estilos artísticos, o tempo da longa 
duração, que revela os gostos estéticos de uma época. Existem ainda os ciclos 
económicos que marcam a vidas pessoas, a abertura, ou o encerramento de co-
mércios. Os acontecimentos são diários, uns mais marcantes que outros. Neste 
contexto temos as vidas das pessoas, os seus quotidianos, as suas experiências, 
as relações sociais que se estabelecem e, ainda, as mentalidades e as formas de 
pensar. As pessoas são ainda memórias individuais, com as suas histórias de vida 
e as memórias coletivas. 

Entrar em contato com as pessoas da Rua é uma parte deste processo. Cada 
pessoa é uma história de vida, um percurso. Nas aulas procura-se transmitir a 
ideia de que cada pessoa é única. O ponto de partida é a análise António Damá-
sio e a ideia de Consciência (Damásio, 2010; 2017). Para este autor, na consciên-
cia de cada Homo sapiens, ou seja, o Eu, o passado é vivido e o futuro é anteci-
pado, fazendo com que exista um estímulo às memórias amplas, ao raciocínio, 
à imaginação, à criatividade e à linguagem. A consciência é, ainda, a subjetivi-
dade. No entanto, as culturas integram e unificam. Nas Ruas as pessoas podem 
ser mesmo tipificadas. O desafio é penetrar na riqueza que cada pessoa contem-
pla. Fernando Pessoa, no prefácio do “Livro do Desassossego” (Pessoa, 2019), 
transporta-nos para um mundo de observação, de aproximação, da interação 
e da descoberta surpreendente das pessoas. Também Charles Baudelaire des-
creveu o Flâneur, como personagem urbano, que se move pela cidade, em “O 
Pintor da Vida Moderna” (Baudelaire, 2009). 
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Neste projeto os alunos são viajantes pela Rua que escolheram. Vão carto-
grafar aquele espaço, cada edifício, cada loja, cada quiosque. Vão observar as 
altitudes, as rochas, as ruínas, os palácios, as casas. Vão sentir os aromas, os 
sons e os paladares que se produzem na Rua. Será possível estudar a história de 
cada edifício.

4. Olhares subjetivos 
A subjetividade é própria do sujeito. Nas ciências sociais e humanas a subjetivi-
dade é assumida. O valor do conhecimento dos métodos de investigação qua-
litativa tem em contam a subjetividade. Peter L. Berger e Thomas Luckmann 
assumem que a realidade social é construída apenas pelos indivíduos, através 
da sua perceção subjetiva e não pode existir objetivamente (independentemen-
te) da subjetividade (Berger & Luckmann, 1999).

Como se referiu, cada pessoa é única, na sua fisionomia e no seu cérebro. 
A relação do sujeito com os objetos tem como referentes contextos políticos, 
culturais, sociais e de formação do sujeito. Cada pessoa tem um olhar que resul-
ta de múltiplos fatores. Nas artes a subjetividade está intimamente assumida. 
Cada artista estabelece uma relação social e individual com o objeto.

Os olhares subjetivos exploram-se leituras do espaço urbano de poetas e 
artistas plásticos para discussão e interação em sala de aula, com os alunos, 
como forma de um aquecimento visual e perceção de diversos olhares para a 
atmosfera urbana. Neste projeto apresentam-se alguns exemplos de artistas li-
terários e plásticos que trabalharam o espaço das Ruas: Cesário Verde; Charles 
Baudelaire; Tarsila do Amaral; José Régio, Nadir Afonso; Francis Alÿs; Valerio 
d’ Ospina; Profeta Gentileza (Guelman, 2015). Muitos outros haveria para se-
rem tratados e durante as aulas outros artistas serão abordados.

5. O projeto a partir da experiência
A exposição ou a construção da narrativa e uma das finalidades do projeto, após 
observar os lugares, o seu espaço e tempo e as pessoas. Deve haver interpreta-
ção dos lugares e a capacidade de narrar sobre os lugares. É um projeto a partir 
da experiência, sendo caderno de campo/diário gráfico a base de trabalho. O 
aluno deve ter a competência de construir um projeto a partir das suas observa-
ções. Este projeto, entre outros, pode atender às seguintes áreas:

A)  História da Arte com investigação em arquitetura, urbanismo, arte 
pública, azulejos, portas e janelas, calçada portuguesa, iconografia 
sobre a Rua, grafites, pintura, entre outros;
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B)  Património com investigação em diversas áreas do património natu-
ral (geologia ou botânica) e cultural, património material e imaterial, 
património móvel ou imóvel;

C)  Museologia corresponde à construção de narrativas sobre a Rua ou 
temas sobre a Rua, como a história da Rua, as pessoas, as histórias 
de vida, a geologia ou plantas da Rua, a arte na Rua, um edifício, a 
arqueologia da Rua, o património material ou imaterial da Rua, lojas 
e comércios da Rua, entre outros. Os alunos devem considerar um 
Programa Científico, um Programa Museológico e um Programa 
Museográfico;

D)  Curadoria com um projeto a propor exposições a um artista ou a um 
grupo de artistas, na pintura, escultura, instalação, multimédia, per-
formance, entre outras;

E)  Artístico, com um projeto a desenvolver em várias áreas artísticas, ou 
em uma área artística específica.

Conclusão
Ao longo desta proposta cientifica-pedagógica apresentou-se um percurso de 
descoberta, de investigação e de ação para que os alunos possam desenvolver 
competências. A Rua, em um sentido amplo, é o local de vivência, onde tempo, 
espaço e pessoas são constantes. Nas Ruas existe uma imensa riqueza quotidia-
na. Trata-se de uma proposta de Educação do Olhar.

Com este projeto destinado à disciplina de “Olhares e Territórios na Museo-
logia e na Curadoria”, do Mestrado de Museologia e Museografia também se 
pretende compreender como os museus, ou espaços museológicos, inseridos 
em uma Rua ou as Ruas envolventes fazem parte do imaginário dos habitantes 
dessas áreas. Com esta variante pretende-se ainda que os alunos captem o sen-
tido de um museu, ou espaço museológico, no imaginário das pessoas.

Este aspeto é somente um fator na grelha de escolha de uma Rua. Uma vez a 
Rua selecionada os alunos devem seguir as suas primeiras impressões e poste-
riormente olhar a Rua com a sua subjetividade tendo em conta as coordenadas 
Tempo, Espaço e Pessoas. São exploradores de uma Rua, munidos do seu caderno 
de campo/diário gráfico. Devem investigar, interagir com as pessoas, desenhar, 
fotografar, recolher objetos de memória. A criatividade é o limite dos alunos.

Este processo levará os alunos encontrarem um tema para explorar, na His-
tória da Arte, na Museologia, na Curadoria, ou na Criação Artística. Trata-se de 
um projeto científico-pedagógico que coloca os alunos, literalmente, na Rua, 
em contato com realidades sociais, políticas, ambientais, artísticas, históricas, 
entre outras.
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O resultado esperado é que após este projeto tenham novos olhares sobre as 
suas passagens quotidianas pelas Ruas. Trata-se de um projeto dinâmico que 
continua a investigação, na exposição ou na intervenção artística. Pode ser o 
início do processo de teses e dissertações de mestrado e de doutoramento. É 
ainda um meio de os alunos entenderem a relação das pessoas com os museus 
das suas proximidades.

O que fica deste projeto científico-pedagógico é o prazer da descoberta por 
parte dos alunos. Sentirem que estavam na caverna de Platão e que após a sua 
exploração encontraram um outro mundo inteligível que estava escondido.

No decurso das aulas teóricas pretende-se transmitir aos alunos referên-
cias, ao nível de autores, áreas científicas e intervenções artísticas no espaço 
das Ruas.

Existe ainda um tratamento para as questões da acessibilidade para todos 
os públicos. Trata-se de uma questão de direitos humanos que os alunos de-
vem estar alertados para os tipos de deficiências e incapacidades e as soluções 
e legislação vigente para que estes públicos sejam integrados e absorvam o co-
nhecimento transmitidos nos projetos museológicos, curatoriais e artísticos. 
Este projeto científico-pedagógico assume-se como o início de um processo de 
descoberta que deve levar a muitos outros projetos.
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1. Introdução
Ao falar-se da introdução de uma nova tecnologia num contexto complexo e 
central a uma sociedade, torna-se necessária uma discussão aberta sobre as 
implicações desse fenómeno, em particular, o porquê dessa implementação e 
o como dessa implementação. A estas duas questões fundamentais acrescen-
tam-se, ainda, dificuldades relativas à falta de dados experimentais, e receios 
quanto ao abalar de um status quo que, estando em vigor, tem garantia de, pelo 
menos, funcionar.

Ora, o ensino é um desses elementos fundamentais ao funcionamento de 
uma sociedade e, definitivamente, produto de uma história sedimentada por 
difíceis progressos a nível moral, técnico, político e social, que se deram quer 
de forma gradual, quer por autênticas revoluções interiores e exteriores aos sis-
temas em vigor.

Nesse sentido, a introdução de Realidade Virtual neste contexto pode as-
sumir diversas formas. Sendo uma tecnologia e uma experiência, ela assume a 
forma de um catalisador para potenciais mudanças profundas no entendimen-
to do processo pedagógico. Contudo, é exatamente nesse sentido que a discus-
são pode, neste momento, ser tomada. Educação Virtual existe, somente, en-
quanto potência.

Com o objetivo de contribuir e abrir a porta a essa discussão, a seguinte in-
vestigação estará organizada em três partes. Num primeiro momento, explorar-
-se-á o que é realidade virtual e a sua história. De seguida, serão revistos con-
textos educativos onde a introdução deste media pode ser pertinente. Por fim, 
será feita uma apreciação dos contributos que a realidade virtual pode trazer 
para o futuro da educação. 

2. O que é e uma breve história da Realidade Virtual
No sentido moderno to termo, Realidade Virtual (VR) caracteriza um ambiente 
simulado cujo utilizador perceciona física e psicologicamente como real. Nesse 
sentido, o conceito de imersão mostra-se fundamental à compreensão do fun-
cionamento de VR, uma vez que denota a capacidade de um determinado equi-
pamento bloquear as sensações do ambiente físico real, em prol de um estímulo 
diegético ao ambiente virtual em questão.

A história prova que, apesar da sua conceção moderna, o desejo por realidade 
virtual não é necessariamente novo, nem a procura pela imersão na arte. A pers-
petiva linear, entre outras (como a perspetiva atmosférica), e a pintura panorâmi-
ca são desenvolvidas desde, pelo menos, o renascimento. Mais tarde, a fotografia 
estereoscópica abre caminho para noções de, por exemplo, turismo virtual.
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Apesar dessa longa história de desenvolvimentos adjacentes a VR, o conceito 
moderno do termo surge apenas no século XX, e vemos o primeiro protótipo a utili-
zar esta conceção a ser criado, já na segunda metade do século, por Morton Heilig.

O Sensorama (1962) permitia uma observação multissensorial de um de cinco 
“filmes” criados pelo autor, permitindo que a experiência fosse sentida a nível da 
visão, audição, cheiro e toque. Na visão do criador, “The Cinema of the future will 
no longer be a “visual art,” but an “art of consciousness.”” (Heilig, 1992) 

Na mesma década, o autor também patenteou um HMD (Head-mounted 
display) de nome Telesphere Mask e, mais tarde, Ivan Sutherland apresenta ao 
público The Sword of Damocles, um projeto pioneiro, cujo conteúdo apresentado 
era gerado por computador, e não por uma camara de filmar.

Desde então, a indústria continuou a produzir conteúdo de carácter prin-
cipalmente didático, nas áreas de medicina, pilotagem e treino militar. Neste 
período há um grande desenvolvimento nas tecnologias de interação para VR. 
Jaron Lanier mostra-se não só como um pioneiro na área, como também popu-
lariza o termo Realidade Virtual. 

Os desenvolvimentos na faceta interativa de VR abrem caminho para o pri-
meiro “boom” comercial nos anos 90, onde a presença da indústria de vídeo 
jogos é notável. Apesar do fracasso a nível de vendas, a PowerGlove (1989) é uma 
notável tecnologia no que toca à procura pela acessibilidade de sistemas de VR 
para o consumidor.

Por fim, a partir da década de 2010 tem havido um crescente interesse por 
VR e um desenvolvimento enorme a nível da sua acessibilidade. Em 2010, a 
Google introduz uma vista em estereoscopia 3D para a Google Street View (2007). 
É também nesse ano que aparece o primeiro protótipo do produto Oculos Rift.

Em 2015, a Google apresenta a Google Cardboard, que revoluciona a acessi-
bilidade a VR. Um produto do estilo do-it-yourself, a Google Cardboard é virtual-
mente grátis se o utilizador já tiver um smartphone. 

3. Realidade Virtual e Personalização do Ensino
A escola de massas demonstra, hoje, um conjunto de problemas e questões 
identitárias fortes que não pode ser facilmente descartado. Se outrora o mode-
lo de justiça escolar se refletia na igualdade de oportunidades de acesso, hoje 
percebemos que esse modelo peca ao assumir que a oportunidade de acesso 
implica, de facto, oportunidades de educação. A meritocracia, neste ponto de 
vista, assume ainda uma noção de talento, ou génio, que rapidamente distingue 
os alunos bons dos maus, e nesse sentido a escola serve de rede que apanha os 
peixes de grande porte.
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Desde os anos 70 que esta ideia tem vindo a, progressivamente, mudar. Mas 
a sua transformação não se dá com facilidade, de facto, discursos meritocratas 
como o anterior são ainda hoje pronunciados em debate, e defendidos por mo-
ralidades políticas parciais. (Melo, 2014)

Como aponta Mata, “A meritocracia é das maiores armadilhas na luta con-
tra a desigualdade. É pôr o filho do médico, que mora em cascais e que tem as 
melhores escolas, a fazer o mesmo teste que o outro que mora no bairro seis 
de maio e aspirar que o jovem que mora no bairro seis de maio tenha a mesma 
performance.” (Mata, 2017)

A noção de que existe desigualdade quando se faz uma oferta igualitária a 
grupos desiguais toma particular relevância neste ponto de vista. Trata-se, exa-
tamente, de progredir no sentido da personalização do ensino, e de assentar 
políticas de equidade e não de igualdade. 

Se se nota um esforço político desde os anos 70 para esse princípio da equi-
dade ou “princípio de justiça correctiva” (Melo, 2014), o século XXI demonstra 
que as possibilidades de personalização com apoio à tecnologia não são ainda 
contempladas no desenvolver de filosofias didáticas associadas aos estabele-
cimentos. A massificação de dispositivos móveis inteligentes, como o caso de 
smartphones, altera drasticamente o que se entende por modernizar a escola, e 
também a relação professor — aluno, bem como a relação aluno — informação. 

“As educators […] we all use the classroom we also use learning management systems 
[…]. I mean, education has really changed. It’s no longer you give a lecture you go home 
and it’s over and you’re done. We’re interacting with our students 24 hours a day. […] 
[if ] we can be in contact with them in a more personal way, that helps the learning 
process.” (Borenstein, Heller, Solomon, & Whelan, 2016)

                                   
Mas se as tecnologias de comunicação mudaram de forma súbita e radical, 

permitindo um acompanhamento e personalização do ensino como nunca hou-
ve anteriormente, as próprias expectativas de funcionamento profissional na 
sociedade vieram a sofrer alterações que apenas recentemente são contempla-
das no ensino. 

De facto, dois grandes fatores promovem uma adaptação do ensino a um 
futuro já atual. Por um lado, houve uma mudança de um momento onde a in-
formação e, em particular, informação relevante e importante é rara e monopo-
lizada nos estabelecimentos de ensino, para um mar de conteúdo rapidamente 
disponível e, muitas vezes, de acesso imediato e sem custos monetários.

Por outro lado, assiste-se também à mudança de expectativas de carreira 
estáveis, para uma crescente filosofia de aprendizagem ao longo da vida, onde a 
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flexibilidade é, talvez, das competências mais valorizadas. (Middelbeck, 2019) 
Ora, o conceito de flexibilidade e personalização evoluem par a par. O 

aprender enquanto o adquirir de competências não é compatível com a lógica 
de ensinar todos de forma igual nem o desenvolvimento cognitivo se dá igno-
rante do capital cultural de uma determinada família, etnia, ou classe social. É 
esta noção de entrelaçar a escola enquanto espaço de mudança social e a baga-
gem preexistente dos alunos que levou, por exemplo, a projetos de autonomia 
escolar, onde a escola e o aluno estão intimamente ligados a nível geográfico, e 
se compatibiliza os objetivos pedagógicos com as situações únicas dos alunos. 

É também nesse sentido que se aponta, hoje, para a violência na aquisição 
de hábitos escolares, uma vez que as escolas impõem regras de gestão de turma 
que, em vez de recontextualizarem competências e atitudes de carácter forma-
tivo não-escolar, ditam quais as premissas ao desenvolvimento, esquecendo 
que adaptação e flexibilidade são, exatamente, as competências que devem es-
tar a ser desenvolvidas.

4. Educação em Realidade Virtual
Não é pretendido, nem expectável, que a introdução de Realidade Virtual ve-
nha a mudar o sistema de ensino em toda a sua complexidade, muito menos se 
espera que estas tecnologias sejam substitutas do professor, ou da hierarquia 
escolar vigente. 

Pretende-se, antes, uma mobilização consistente de novas técnicas e méto-
dos de ensino que possam acelerar o crescimento da escola moderna enquanto 
um espaço de criação de igualdade social e de futuro, cujo centro é o aluno.

As possibilidades de ensino em VR estão, ainda, a serem desenvolvidas e estu-
dadas, dado que é uma área recente. Apesar disso, as questões de personalização 
do ensino estão já a ser trabalhadas por relação ao conceito de imersão. O percur-
so Immersion — Emotion — Engagement — Commitment — Retention (Borenstein, 
Heller, Solomon, & Whelan, 2016), associado a experiências de realidade virtual, 
tem vindo a ser estudado e discutido nos mais recentes desenvolvimentos de VR 
para a educação. Contudo, será pertinente notar que não se trata de uma relação 
de conceitos necessariamente nova. Como aponta Chris Dede:

“[…] for immersive media, [the] experience is what’s called situated learning, so if 
you’ve ever had an internship, you’ve experienced situated learning. You’re going to a 
place that’s unfamiliar, you’re part of a culture that’s different […] and you immerse 
yourself in that and it becomes a very powerful learning experience, and that’s really 
the heart of what’s valuable in immersive media for learning. You’re engaged by the 
experience initially but ultimately it becomes familiar and you develop an identity in 
it.” (Colbert, Didi, & Homola, 2017)
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Simuladores de voo, por exemplo, são usados regularmente desde a pri-
meira metade do século XX. A transferência de aprendizagens adquiridas por 
meio de simulações para um contexto real é fundamental neste caso, uma vez 
que certas características da profissão como memória muscular não podem ser 
apreendidas por processos simbólicos de aquisição de conhecimento, como os 
que se dão com a leitura, ainda que uma não substitua a outra. Trata-se da in-
tegração de vários materiais na mesma estratégia de ensino. Neste caso, não se 
pretende substituir o treino acompanhado por um piloto experiente por uma 
simulação, mas antes fazer uso tanto de um, como do outro, para criar uma rede 
de capacidades consistente com as necessidades do aprendiz. Entre os dois, é 
possível aprender-se a pilotar um avião.

A integração de VR em estratégias de ensino para múltiplas disciplinas possi-
bilita a criação de situações de aprendizagem imersivas que, de outro modo, não 
seriam possíveis. Tal é o caso de, por exemplo, programas como Google Expedi-
tions, que permitem uma “visita de estudo” virtual a vários locais e monumentos. 

Para além da experiência imersiva, o que distingue a utilização de progra-
mas de ensino com recurso a VR da simples utilização do novo media enquanto 
novidade é a possibilidade de acompanhamento não só da parte do professor, 
mas com feedback, colecionamento de dados e apoios implementados nos pró-
prios programas. 

Ao pensar VR enquanto uma extensão da sala de aula, ela é, também, uma 
extensão das relações da sala de aula. Ou seja, o alcance das características do 
media segue as intenções pedagógicas do tutor. Processos de ensino como Sca-
ffolding, podem ser introduzidos de uma forma natural e libertadora, no sentido 
em que a sua integração enquanto método de ensino pode seguir uma dupla 
via de acompanhamento pelo professor e pares, e de feedback automatizado. 
Entre os dois caminhos, é possibilitada uma personalização ao ensino regulada 
e integrada. 

No mesmo sentido, a utilização de VR imersivo permite um complemento 
das orientações formativas na avaliação. Por oposição à avaliação sumativa, a 
utilização destes programas permite um diagnóstico continuo, que reflete as 
necessidades especificas do aprendiz, contribuindo para o desenvolvimento 
personalizado do mesmo. 

Por fim, será relevante reiterar que a potencialidade da educação em VR 
está intimamente ligada a fatores humanos. Como qualquer instrumento de 
ensino, a relação didática mantém-se professor-aluno, não sendo de forma al-
guma substituível por uma relação do tipo computador-aluno. Se outrora o ába-
co fora ordem do dia, hoje: Realidade Virtual.
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Conclusão
Realidade Virtual encontra-se, hoje, numa situação curiosa e particular. Por um 
lado, é representada na cultura popular enquanto um futuro que velozmente se 
aproxima da nossa realidade, e que possibilita uma transformação radical na 
vivencia social dos seres humanos. Por outro lado, é também vista com algu-
ma suspeita no que toca a qualidade dessa mudança e, mesmo, a possibilidade 
dela, sendo ora uma distopia, ora uma moda.

Os recentes desenvolvimentos na área mostram-nos, no entanto, que a im-
plementação desta novidade na vida quotidiana não é uma revolução de um 
modo de viver, mas antes um instrumento que gradualmente se vai aperfei-
çoando e também gradualmente poderá participar ativamente na construção 
de um futuro planeado.

Em suma, trata-se de um projeto conjunto e deliberado, na afirmação da 
liberdade humana na construção da sua própria vivência. Sem dúvida, é pela 
educação que esse futuro é construído. Perceber realidade virtual, é perceber 
educar virtualmente. 
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Abstract: The 1922 Modern Art Week marked the 
beginning of the Brazilian modernist movement, 
an innovative proposal for truly national art. The 
book Mário que não é de Andrade, by Luciana 
Sandroni, was the starting point for the Art and 
Literary Education Project, in which the pro-
posal was to awaken the pleasure of reading and 
sharpen the cognitive and creative potential of the 
student. Through an exploratory methodology in 
published materials, Middle School students at 
Colégio Presbiteriano Mackezie researched the 
Week of 22, produced videos, created reinterpreta-
tions of works presented at the event and recited 
authorial poems about Mário “who is Andrade”.
Keywords: Week of 22 / Brazilian modernism / 
literary project.

Resumo: A Semana de Arte Moderna de 1922 
marcou o início do movimento modernista 
brasileiro, uma proposta inovadora de arte 
verdadeiramente nacional. O livro Mário que 
não é de Andrade, de Luciana Sandroni, foi 
o ponto de partida para o Projeto de Arte e 
Educação Literária em que os objetivos eram 
despertar o prazer da leitura e aguçar o poten-
cial cognitivo e criativo do aluno. Por meio de 
uma metodologia exploratória em materiais 
publicados, os alunos do Ensino Fundamental 
II do Colégio Presbiteriano Mackezie São 
Paulo pesquisaram sobre a Semana de 22, pro-
duziram vídeos, criaram releituras de obras e 
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1. Introdução 
A importância da leitura é consenso entre educadores. A relevância dos temas 
e a variedade de gêneros literários têm pautado as indicações dos professores, 
especialmente dos especialistas em Língua Materna — Língua Portuguesa, en-
volvidos singularmente nesse processo de desenvolvimento das habilidades e 
competências essenciais integradas ao campo artístico-literário. 

A prática da leitura e da escrita revela-se como uma necessidade interdisci-
plinar, uma vez que os padrões de linguagem atuais consideram a interação en-
tre textos cada vez mais multissemióticos, envolvendo a integração de formas 
verbais e não verbais. 

Como professora de Análise Linguística, formada em Letras e também em 
Pedagogia, dediquei minha vida profissional às crianças e aos adolescentes, de-
senvolvendo projetos variados para alunos da Educação Básica, especialmente 
em área de desenvolvimento de habilidades e competências em produções tex-
tuais e uso de tecnologia. Diante disso, entendo que o professor, incentivador e 
mediador, precisa criar estratégias significativas que permitam aos alunos não 
apenas ampliar seu vocabulário, mas também despertar o prazer da leitura e 
estimular potencialidades de análise e criação artística. 

O caráter transformador da leitura vai além da sala de aula. Sua ação trans-
formadora traz consequências linguísticas, sociais e culturais. Portanto, essa 
ação educativa configura-se como propósito essencial para a construção de 
uma sociedade mais justa e próspera. Nessa proposta, a gênese do projeto mul-
timodal ocorreu por meio da indicação de leitura do livro paradidático O Mário 
que não é de Andrade, da autora Luciana Sandroni, como fundamentação de es-
tratégias para a construção de novas aprendizagens, envolvendo a prática ver-
bal, a análise crítica de obras de arte e práticas artístico--visuais que provocam 
semioses interpretativas. Afinal: 

A arte pode consistir num precioso instrumento para a educação do sensí-
vel, levando-nos não apenas a descobrir formas até então inusitadas de sentir e 
perceber o mundo, como também desenvolvendo e acurando os nossos senti-
mentos e percepções acerca da realidade vivida (JR. DUARTE, 2010:23).

2. O Mário que não é de Andrade
O livro paradidático O Mário que não é de Andrade foi publicado em 2001, está 
na 13ª reimpressão e catalogado como altamente recomendável pela Fundação 
Nacional do Livro Infantil e Juvenil — FNLIJ desde 2001 (Brasil). 

Nascida no Rio de Janeiro, em 1962, escritora e roteirista, Luciana Sandroni 
apresenta a história de dois Mários: o Mário menino, filho de uma pesquisadora 
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de literatura brasileira, e o Mário de Andrade, escritor e um dos precursores do 
movimento modernista brasileiro. Nesse encontro de xarás, o menino Mário é 
apresentado ao artista modernista por meio de cartas, livros e outras obras de 
Mário de Andrade. O interesse pelo artista nasce de conversas do menino com 
a mãe e culminam com uma pesquisa sobre o poeta. O garoto visita a antiga 
casa de Mário de Andrade, atualmente Museu Casa Mário de Andrade que in-
tegra a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo da Secretaria da Cultura 
do Estado. Nesse ambiente, as personagens conversam sobre a organização da 
Semana de 22, debatem sobre fatos relevantes da vida do artista, esclarecem 
as concepções dessa nova postura frente à criação artística, reconhecem várias 
obras da época e descrevem aspectos importantes da cultura brasileira. 

A amizade dos Mários insere o leitor nessa perspectiva de arte inovadora e 
desperta a curiosidade sobre o folclore brasileiro. O garoto acaba entendendo 
que “Mário de Andrade é não só um artista genial, mas também um dos gran-
des pensadores do Brasil” (Livraria da Vila). A história do Mário menino e do 
Mário poeta oportunizou aprender sobre os movimentos de vanguarda, corren-
tes artísticas que propunham inovação, liberdade criadora e subjetividade.

3. O Projeto de Arte e Educação Literária
O Colégio Presbiteriano Mackenzie São Paulo divide seu ano letivo em três etapas 
de três meses. Em cada uma delas, os componentes curriculares desenvolvem 
atividades formativas e interdisciplinares que corroboram o ensino significativo 
que parte de conhecimentos prévios para a ampliação cognitiva de novas vivên-
cias de aprendizagem. Desse modo, nas aulas de Língua Portuguesa, os alunos 
dos 7º anos refletiram sobre a cultura nacional e levantaram aspectos que iden-
tificam o corpo social brasileiro. A partir disso, houve a motivação e a sensibili-
zação para a leitura do livro paradidático com uma apresentação sobre o artista 
que marcou a primeira fase modernista no Brasil, sobretudo pela valorização da 
identidade e cultura brasileira, principalmente, da cultura indígena. Curiosidade 
instalada e leitura iniciada como um artifício de investigação das obras mais im-
portantes do modernismo brasileiro reveladas a cada capítulo lido. 

Divididos em grupos, os estudantes pesquisaram sobre o contexto histó-
rico da década de 1922, assistiram aos documentários: A Semana de Arte Mo-
derna, Piano e ganzá e um documentário sobre Victor Brecheret produzidos pela 
TV Cultura. A seguir, os grupos responsabilizaram-se por uma parte do livro 
e perscrutaram as obras mencionadas, os autores e o contexto histórico das 
produções para a montagem de um vídeo com o recurso Adobe Spark Vídeo. 
Os vídeos deveriam conter: um texto autoral sobre a Semana de 22, imagens 
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de documentos da organização do evento (convite e fotos dos organizadores), 
informações sobre as obras e artistas estudados e uma foto editada com os estu-
dantes inseridos como participantes da Semana de Arte Moderna de 1922.

Em aulas de produção textual, os alunos elaboraram releituras de pinturas 
modernistas e ilustrações sobre o livro em papel canson e tinta acrílica e produ-
ziram poemas sobre o Mário de Andrade. 

O fechamento do projeto contemplou apresentação dos vídeos, das releitu-
ras e das ilustrações e declamações dos poemas para os colegas.

4. Figuras ou Quadros

Figura 1 ∙ Alunas a declamar poemas autorais. 
Fonte: própria.       
Figura 2 ∙ Parte integrante do vídeo produzido 
pelos alunos do 7º ano. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Di Cavalcante, Catálogo da exposição da Semana 
de 22. Fonte: https://bit.ly/3vgJuyi
Figura 4 ∙ Parte integrante do vídeo produzido pelos alunos 
do 7º ano. Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Releitura produzida por aluna 
do 7º ano. Fonte: própria.       
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Figura 6 ∙ Ilustração sobre o livro “Mário que não 
é de Andrade”. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Poema da aluna Luísa Brecht Albertini 
— 7ºE. Fonte: própria.                     



58
2

Figura 8 ∙ Paisagem do nordeste produzida 
por Luiza. Fonte: própria.
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Conclusão
O Projeto de Arte e Educação Literária representa a consolidação de uma prá-
tica pedagógica em que o aluno assume o protagonismo em um processo de 
aprendizagem participativo. O professor cumpre seu papel de mediador, indi-
cando caminhos que efetivam aprendizagens significativas, despertam o inte-
resse e desenvolvem a criatividade.

A leitura do livro O Mário que não é de Andrade propôs o engendramento pelo 
conhecimento mais elaborado, partindo da predisposição do aluno e de um co-
nhecimento potencialmente significativo, com o qual a identificação acontece 
e os inputs de aprendizagem vão adquirindo novos significados, tornando-se 
mais consistentes. Essa abordagem contribui para a transformação da socieda-
de, projetando a formação de indivíduos competentes para surpreender positi-
vamente o mundo.
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Abstract: A brief journey throught the history 
of letters, trying to understand what drives us to 
draw letters with such pleasure. The practice of 
Hand Lettering returns to the body a movement 
that feels, flows and sets us free — an inherent 
desire of the human being — while at the same 
time, it promotes the precision and control of the 
hand over the lines. It offers the opportunity to 
experience drawing in a different and enriching 
way — which is extremely relevant in the society in 
which we live, immersed under constant external 
stimuli that seems to alienate our own nature.
Keywords: calligraphy / lettering / handlettering 
/ letter history.

Resumo: Um olhar retrospetivo sobre a his-
tória da letra com objetivo de compreender 
o prazer e o desejo de desenhar letras. A prá-
tica do Hand Lettering devolve-nos ao corpo 
o movimento que sente, que fluí e que liberta 
— desejo inerente ao ser humano — ao mes-
mo tempo que promove o rigor do traço e o 
controlo sobre a condução da linha. Oferece 
a oportunidade de experimentar o desenho 
de um modo diferente e enriquecedor — que 
é extremamente relevante na sociedade em 
que vivemos, imersos sob constantes estí-
mulos externos que parecem alienam a nossa 
própria natureza.
Palavras chave: caligrafia / lettering / hand-
lettering / história da letra.
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1. Introdução
A prática de Hand Lettering é, para a mestranda, pura fruição de prazer. Tendo 
como ponto de partida esta emoção procura-se, neste ensaio, compreender de 
onde surge este desejo de desenhar letras à mão, de desejar o movimento fluído 
da mão ao desenhá-las, que cativa não só profissionais como amadores.

Consciente de que o fenómeno de popularidade do Hand Lettering não 
pode surgir de forma espontânea, encetou-se uma — necessariamente breve 
e incompleta — viagem sobre os caminhos da letra, desde a sua origem até à 
atualidade, que nos oferecerá pistas acerca da evolução dos modos de “fazer” 
letras, das suas funções simbólicas e dos impulsos estéticos que orientaram ou 
condicionaram essa evolução.

Esta viagem levantou na discente do Mestrado em Ensino das Artes Visuais, 
outras inquietações: será relevante ensinar Caligrafia e estimular a prática do 
Hand Lettering nas unidades curriculares de educação visual? 

Inicia-se esta viagem expondo os modos de produzir as letras; de seguida 
expõem-se os momentos decisivos da história da letra; e, por fim, reflete-se 
acerca do prazer da letra, na atualidade, e da possibilidade de integrar esta prá-
tica no ensino artístico.

2. Modos ou Formas de Produzir Letras
De acordo com Kupferschmid, tipógrafa alemã, “existem apenas três métodos 
de fazer letras: escrevê-las, desenhá-las ou produzi-las tipograficamente” (cita-
do em Heitlinger, 2006).

A primeira forma de produzir letras é a mais conhecida: escrevendo. A es-
crita caligráfica (Figura 1) é uma técnica milenar de traçar letras à mão, num 
gesto contínuo que segue regras específicas, que se desenvolveram de acordo 
com os meios disponíveis e o espírito de cada época. Claude Mediavilla (1996), 
calígrafo francês, define Caligrafia como a arte da escrita, do grego “Kallos”, 
beleza, mais “graphos”, escrita. De facto, a Caligrafia exige um conhecimento 
profundo das letras caligráficas, como o gótico ou a letra cursiva por exemplo; 
a prática e o domínio exímio do traço e das ferramentas; e almeja produzir uma 
reação no espetador pela sua beleza e rigor.

Convém não confundir a escrita caligráfica com a escrita pessoal, que é en-
sinada nas escolas. Embora a última derive da primeira, foi perdendo a sua fun-
ção simbólica — de ritual mágico (Finizola, 2010) — em favor da sua função de 
comunicação.

O segundo modo de produzir letras é através do desenho. O Lettering (Figu-
ra 2) é um processo de procura, de modelação e correção do desenho de letras 
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Figura 1 ∙ John Stevens, s. d. Trabalho Caligráfico. Fonte: 
https://www.johnstevensdesign.com/calligraphy/
Figura 2 ∙ Tobias Saul, 2017. Parede conceptual para a 
marca Edding. Fonte: https://www.tobiassaul.de/portfolio-
item/edding/
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únicas (Farias, 2004). Requer estudos prévios, para cada letra individual e para 
a composição no geral; pode ser realizado de forma manual, digital, ou com téc-
nicas mistas, até que se encontre a harmonia e o equilíbrio desejados. No Let-
tering há liberdade para desenhar as formas das letras sem constrangimentos 
de articulação, continuidade ou relação com o restante alfabeto, o que permite 
desenhar ligaturas ou ornamentos com resultados originais e únicos. 

O Hand Lettering é uma derivação do Lettering, com a particularidade do 
resultado se aproximar mais do género caligráfico, ao nível do movimento da 
“mão que a apoia, traça e se move, isto é, no corpo que bate (que desfruta)” 
(Barthes, 2015).

O terceiro e último modo de produzir letras é através da impressão tipográ-
fica. A partir da revolução tecnológica operada por Gutenberg, as formas das 
letras deixaram de evoluir exclusivamente pela invenção, destreza e fluidez da 
mão do calígrafo (Heitlinger, 2006). A escrita passou a ser gravada e impressa 
através de caracteres de chumbo — chamados tipos (Figura 3) — por processos 
e técnicas mecânicas, dando lugar aos tipógrafos. A Tipografia é simultanea-
mente a arte de compor e imprimir os tipos e o conjunto de regras técnicas para 
desenvolver os tipos. 

Atualmente, a maioria dos tipos de letra, ou fontes (coleção de caracteres 
com as mesmas características), são desenhadas digitalmente por designers e é 
possível criar, combinar ou reproduzir qualquer desenho de letra — o que abre 
a porta a infinitas possibilidades de fontes — que se podem agrupar em famílias 
de acordo com as suas características formais. Aqui, iremos focar-nos sobretu-
do nas fontes tipográficas que foram criadas à semelhança da Caligrafia e do 
Lettering, as letras Script. 

Imitando de início as letras desenhadas pelas penas dos escribas, o feitio das letras evo-
luiu [...]. Diferentes versões desse protótipo histórico desenvolveram-se entre os séculos 
XV e XX e persistem, no século XXI, no formato eletrônico. Nesse meio tempo, a geome-
tria das letras, a sua simetria e proporções, tornou-se objeto de um contínuo e quase ob-
sessivo debate. Tais preocupações ilustram as pressões à mudança que o padrão estético 
e o progresso técnico de cada período impuseram aos designers (Hollis, 2001).

Hoje, os designers conseguem “dar voz ao texto” (Hollis, 2001) ampliando 
ou reduzindo os tamanhos, as posições e as formas das letras. Mantendo o rit-
mo, o timbre e o tom da linguagem verbal na mensagem visual. É aqui que Tipo-
grafia, Caligrafia e Lettering se cruzam, na ambição de emprestar personalidade 
às letras, de criar e transmitir emoção.
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Figura 3 ∙ Tipos metálicos, 2013. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ John Stevens, s. d. Reprodução de Caligrafia Gótica. 
Fonte: https://www.johnstevensdesign.com/calligraphy/
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3. Um Olhar Retrospetivo
Sabe-se que os egípcios desenvolveram e aperfeiçoaram símbolos fonéticos, no 
entanto, tinham uma clara preferência pelo uso de hieróglifos (pictogramas) 
pois havia mais interesse “no aspecto mágico que no aspecto funcional da es-
crita” (Heitlinger, 2006). Foram os fenícios, comerciantes e navegadores com 
grande sentido prático, que adotaram os caracteres fonéticos e os dissemina-
ram. Por sua vez, os gregos importaram o alfabeto fenício, ao qual adicionaram 
as vogais (Kristeva, 1969). Dos gregos, o alfabeto passou para os etruscos, e por 
fim, foi assimilado pelos romanos. Progressivamente, os significados foram 
perdendo as suas relações gráficas com os símbolos, o que potenciou a passa-
gem para uma escrita fonética e alfabética.

Os romanos não só aperfeiçoaram o alfabético fonético, como também “a 
forma das letras, a sua estética e as relações recíprocas — espacejamentos — 
que hoje se chamam de tracking e kerning” (Heitlinger, 2006). Para além das 
letras capitais, que conhecemos tão bem de ver inscritas em pedra e que inspi-
raram algumas das fontes mais utilizadas hoje em dia (como a Garamond), crê-
-se, também, que a origem das nossas letras minúsculas se encontra nas letras 
romanas escritas de forma apressada, para acelerar a escrita em documentos 
vulgares (Heitlinger, 2006).

Desde o desmoronar do império romano até à renascença italiana, foi a letra 
gótica (Figura 4) que dominou a escrita, intrinsecamente ligada à cultura alemã 
e à disseminação e cópia de manuscritos da religião protestante. Hoje, apesar 
da estranheza que causam, pelas formas bizarras de difícil legibilidade, as góti-
cas continuam a enriquecer a comunicação gráfica e são apreciadas pelas suas 
caraterísticas crípticas, místicas e de angulosa brutalidade (Heitlinger, 2006).

Nos séculos seguintes, a letra libertar-se-ia das regras impostas pelo gótico, 
de execução rígida e lenta, para se tornar mais expressiva e fluida, para acom-
panhar o movimento da mão, do corpo e do raciocínio mental. No séc. XII, os 
mestres escribas chegaram ao desenho das letras cursivas (do latim currere) pela 
urgência de uma letra mais ágil e rápida, adequada às necessidades burocráticas, 
comerciais e estéticas da burguesia. As letras cursivas vieram facilitar o ato de 
escrever com pena e pergaminho e o seu perfil alongado permitiu desenvolver 
ascendentes e descendentes decorativos, que “emprestavam elegância, pompa e 
representatividade aos documentos apresentados” (Heitlinger, 2006). 

É de salientar que muitas das letras cursivas desenvolvidas entre o século 
XV e XIX foram adotadas para tipos móveis e mais tarde digitalizadas — dando 
origem às letras Script (Figura 5) que proliferam em toda a comunicação visual. 
As Script evocam um vasto leque de sentimentos e são facilmente associadas ao 
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Figura 5 ∙ Fontes Script disponíveis para download gratuito em 
Dafont.com. Fonte: https://www.dafont.com/mtheme.php?id=6
Figura 6 ∙ Fernand Toussaint, 1896. Cartaz Café Jacqmotte, 
Bruxelles. Fonte: https://www.flickr.com/photos/69184488@
N06/albums/72157636362161535/page1
Figura 7 ∙ Poster Dada. Fonte: Heitlinger, P. (2006). Tipografia: 
origens, formas e usos das letras. Lisboa, Portugal: Dinalivro.
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romântico e sensual, ao dinâmico e moderno, à nobreza ou origem natural, ao 
elegante e refinado, ao expressivo e à juventude (Heitlinger, 2006).

Com o surgimento da impressão tipográfica, a escrita caligráfica passou a 
ser mecanizada, e as letras cursivas que ainda eram usadas, na contabilidade ou 
na correspondência pessoal, foram também substituídas pelas teclas das má-
quinas de escrever.

Em simultâneo, a revolução industrial e o aumento da produção originam 
a necessidade de aumentar a procura, que resulta na intensificação da publi-
cidade. As letras que antes eram escritas para serem admiradas e lidas, agora, 
eram produzidas para serem consumidas, em segundos. Abrem-se as portas 
para a exploração do potencial expressivo e emocional do desenho das letras 
como espetáculo. Texto e imagem conjugam-se na publicidade para despertar 
o desejo do público, para apelar à emoção e manipular sentimentos. Seria opor-
tuno refletir, aqui, sobre a interferência da emoção na retórica comunicativa da 
sociedade, tendo por base os pensamentos de Damásio, no entanto, ficará para 
outra oportunidade.

Em suma, após a revolução industrial, as letras passam a comunicar muito 
mais do que o sentido das palavras às quais dão forma. É certo que as letras 
sempre tiveram códigos associados, podiam simbolizar um poder divino, como 
as letras capitulares nos manuscritos religiosos medievais, ou representar o 
status de uma classe, mas, foi neste momento que as letras romperam com a 
função primária de transmissão do conteúdo de uma mensagem, para se cons-
tituírem como imagem. 

A primeira metade do século XX foi a era dourada do Hand Lettering, que 
proliferou e dominou a paisagem visual, em toda a Europa e nos EUA. Apesar 
das profundas alterações na sociedade causadas pelo progresso da Tipografia, 
parecia continuar latente um desejo de letra desenhada, orgânica, livre. Há nos 
movimentos artísticos Arts & Crafts, Arte Nova e Belle Époque uma obsessão 
pela nostalgia e pela procura da virtuosidade gráfica. Estes movimentos afirma-
ram-se como radicais e idealistas, romancistas e escapistas à crueza e fealdade 
de uma cultura massificada e industrializada. Um impulso que em tudo con-
trasta com o nascimento do modernismo e das vanguardas. 

De facto, as escolas estilísticas da primeira metade do séc. XX seguem im-
pulsos severamente antagónicos. Por um lado o impulso orgânico da estética da 
Arte Nova, que prefere o ornamento e as curvas; complica as formas; adorna as 
letras com traços exuberantes (Figura 6); inspira-se em elementos da Natureza 
imaginários e na figura feminina plena de sensualidade; do outro lado, o impul-
so estético das vanguardas — Futurismo, Construtivismo, a Bauhaus — seguia 
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princípios racionais, geométricos e a depuração das formas (Heitlinger, 2006). 
Uma vez que as letras reproduzidas nestes movimentos foram maioritariamen-
te tipográficas (Figura 7), não nos iremos alongar sobre elas, mas reconhece-se 
que foram experimentações libertadoras da palavra escrita. Com o Dadaísmo, 
por exemplo, o texto libertou-se para sempre de uma composição conservado-
ra circunscrita a uma grelha ordenada de linhas e colunas (Heller, 2003). Já a 
escola da Bauhaus unificou e assimilou as propostas estéticas das vanguardas, 
transformando-as num estilo coerente e contribuindo para o desenvolvimento 
de uma gramática modernista (Heller, 2003).

A educação da Bauhaus para o design, no período pós guerra, veio alterar 
o foco da técnica manual para uma abordagem conceptual da arte gráfica; por 
sua vez, a publicidade também alterava o foco da imagem para a mensagem, 
passando a privilegiar o uso de uma Tipografia minimalista, clara, legível e fun-
cional (valorização da mensagem linguística com o mínimo de interferência 
da mensagem visual). Estas alterações, a par do aparecimento de tecnologias 
como a Fotocomposição, entre os anos 50 e 70; a Letraset, nos anos 60; e a di-
gitalização da indústria gráfica, nos anos 90, contribuem para a alienação da 
produção de Hand Lettering e dos letterers profissionais (Shinn, 2006).

No entanto, as letras manuais continuaram a ser procuradas e reinterpretadas 
por outros movimentos, na sua maioria marginais, alternativos e contestatários. 
A cena punk do final dos anos 70, por exemplo, manifestou-se em fanzines com 
uma estética irreverente, evidenciada pelo uso da Tipografia e das letras ma-
nuais. Também os movimentos da street art e do hip hop, desde os anos 70 até 
hoje, fazem uso de uma linguagem visual e verbal híbrida, conhecida por graffiti.

Não podemos deixar de destacar, também, os cartazes de música psicadélica 
dos sixties: o espírito de contestação social e política, de libertação espiritual 
e sexual, da geração “paz e amor” dos hippies, traduziu-se nas famosas letras 
desenhadas em efeitos rodopiantes, numa explosão de sensações visuais (Fi-
gura 8). Curiosamente, é na mesma década que a fonte Helvetica adquire uma 
popularidade à escala mundial, eleita como “tipografia universal” (Heitlinger, 
2006), limpa e neutra, apta para todas as aplicações, idiomas e culturas.

Torna-se impossível não comparar as duas correntes formais: num extre-
mo a celebração da liberdade e singularidade, o retorno ao gesto, ao corpo e à 
alma; e, no lado oposto, o impulso racional de sistematização e estética global. 
Há aqui, novamente, uma dicotomia entre fluidez e rigidez, manualidade e geo-
metria, fantasia e razão, natureza e técnica, emoção e função.

Com o advento do computador pessoal, viveu-se uma autêntica explosão do 
design e uma saturação das estéticas digitais (Sinclair, 2013) mas surgem, uma 



59
3

vez mais, movimentos alternativos que rejeitam essa frenética massificação 
tecnológica e retomam a manualidade. O DIY, que carateriza os anos 90, tam-
bém resulta desta procura pela originalidade e singularidade de objetos criados 
com as próprias mãos. Este movimento poderá ser um dos responsáveis pelo 
ressurgimento da Caligrafia e do Hand Lettering: fichas de atividades para prin-
cipiantes e vídeos tutoriais proliferam no universo ilimitado da internet, convi-
dando todos os indivíduos a experienciarem a vertente lúdica destas práticas 
— experimentarem o prazer de fazer e de aprender a fazer algo novo. 

O que fascina na Caligrafia e no Hand Lettering, mais do que a sua estética 
ou estilo particular, é o movimento da mão, o seu ritmo, a magia do ato livre de 
criar (Figura 10). Estas práticas são populares no universo online por esta capa-
cidade simultânea de encantar e hipnotizar: em poucos segundos, vemos algo 
a acontecer, a ser criado em frente aos nossos olhos (Lange, 2015). “As pessoas 
querem assistir a pessoas a fazer coisas humanas” (tradução livre da autora, 
John Stevens citado em Lange, 2015) e a arte da Caligrafia é um espelho que 
reflete o que é humano. Assim, pode-se afirmar que a prática do Hand Lette-
ring reflete uma rejeição da estética metricamente perfeita e exata da máquina, 
do computador, e valoriza a imperfeição, o movimento que sente, a procura de 
algo que transcende o mundo real (Lourenço, 2007).

Acrescenta-se ainda que, hoje, sabe bem regressar ao ato de fazer manual-
mente: desenhar, tricotar ou praticar Caligrafia — atividades que foram prati-
cadas pelos nossos pais, avós, e muitas gerações antes deles — e respirar, fa-
zer uma pausa (tradução livre da autora, citada em Lange, 2015). Encontramos 
aqui, de novo, o desejo de regressar ao passado, de honrar tradições, numa bus-
ca por calma e tranquilidade, que não é senão o estado mais natural do corpo e 
do espírito. Esta atitude contrasta visceralmente com a saturação de estímulos 
a que estamos sujeitos hoje — que quase nos impossibilita de ter tempo para 
refletir, para apreciar a vida. 

Há, na manualidade, uma satisfação inerente ao estado do corpo e mente 
“zen”, que a prática cuidada e fluída da condução da mão possibilita. Parece 
que encontramos, aqui, a resposta às inquietações que motivaram esta viagem.

Conclusão
Observou-se, no caminho da letra percorrido até aqui, um impulso constan-
temente renovado de procura pelo movimento que sente, que fluí, livre, em 
oposição ao movimento que não sente, funcional e técnico. Não é de estranhar, 
portanto, que sejamos cativados pela vitalidade das letras que estimulam a 
liberdade e a imaginação, contra a solidez monótona da geometria imutável! 
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Figura 8 ∙ Wes Wilson, s. d. Cartazes. Fonte: 
https://lobopopart.com.br/en/psychedelic-art/
Figura 9 ∙ Tobias Saul, 2016. Hand Lettering. 
Fonte: https://www.tobiassaul.de/portfolio-item/
colortomylife/
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Esta questão dicotómica entre emoção e função (fantasia e expressão versus 
razão e geometria) parece apontar para uma conclusão: por cada período de 
grande avanço tecnológico, haverá um movimento alternativo, de oposição, 
marcado pelo regresso à natureza e ao artesanal (em oposição à máquina). 

É este exercício de introspeção, de retorno à mente e ao corpo, que torna 
a Caligrafia e o Hand Lettering tão apelativo e tão relevante hoje em dia, face 
aos constantes estímulos exteriores que nos deixam alienados da nossa própria 
natureza. Este pensamento traz à consideração outra questão que lhe está asso-
ciada: será relevante ensinar Caligrafia e estimular a prática do Hand Lettering 
no ensino artístico? 

Se por um lado a aprendizagem da escrita no ensino primário está condi-
cionada pela limitação das “escritas permitidas”; pelo “emprego de cadernos 
de regras”, pela “subjugação aos modelos” e obriga-se “a criança a manter-se 
direita, de frente, os dois braços sobre a mesa, os dois olhos a igual distância 
do papel” (Barthes, 2009), por outro lado, na disciplina de educação visual há 
abertura para explorar a vontade do gesto e do corpo livre, essenciais a uma 
“escrita feliz” porque “a escrita feliz é a escrita livre” (Barthes, 2009). 

O Hand Lettering é uma linguagem atual, viva e vibrante, que promove tanto 
o rigor e a precisão do traço como o movimento livre da condução da linha; pro-
move a conexão entre a mente e o corpo e a introspeção; promove conhecimen-
tos de Tipografia essenciais ao mundo da comunicação em que vivemos; e, em 
suma, oferece a oportunidade de experimentar o desenho de um modo diferente 
e enriquecedor. Se o desenho de letras promove a liberdade do corpo e a expres-
são da personalidade (Barthes, 2009), crê-se que fará todo o sentido promover 
as práticas do Hand Lettering no âmbito das unidades curriculares de educação 
visual e de desenho. Fica em aberto pensar o como, desafio que será interessante 
desenvolver em conjunto com alunos e colegas, quando for docente.
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1. Introdução
Quando o ano letivo de 2020-2021 se iniciou, com características para se tornar 
histórico, ou pelo menos emblemático, as regras sanitárias impuseram a ne-
cessidade de reinventar uma nova “sala de aula artística”, buscando caminhos 
para se, conciliar agora, “um outro” e “o mesmo”, lugar de aprendizagem ativa. 
Assim, considerando-se as limitações relativas ao espaço físico, os constrangi-
mentos do contacto entre pessoas, as novas regras para a utilização de mate-
riais, que deixaram de poder ser partilhados, e a possibilidade de haver um ano 
presencial, mas também à distância (na incerteza de não se saber quando se 
daria “a volta para dentro”), tudo isto gerou a necessidade de repensar este con-
ceito de aprendizagem ativa, agora relativo a este particular contexto passivo 
do “estar confinado” ao espaço doméstico e a novas regras de contacto social 
remoto. Se a “arquitetura” da sala de aula, até março 2020, gerava uma imensa 
reflexão quanto à sua organização enquanto ambiente educativo, tudo aquilo 
que era relevante neste sentido, teve que ser adiado e até mesmo redefinido, ou 
reinventado. 

Todos estes fatores, acrescentaram, sem aviso, um domínio desconhecido 
na dimensão das aprendizagens: um saber estar dentro, a remeter para a (gran-
de) narrativa que é a história de todos, no tempo de cada um. 

Usados como estratégias em momento de confinamento, os Diários Meta-
narrativos (NB: Este trabalho encontra-se publicado numa sala de aula virtual, 
para partilha, na rede social instagram: @saladeestar_bymg), seguiram uma li-
nha metodológica de construção conceptual, ou seja, um formato para a criação 
e cocriação de conteúdos programáticos, numa UFCD (Unidade de Formação 
de Curta Duração) que identifica como aprendizagens essenciais o desenvol-
vimento de capacidades para entender conceitos como: autoconhecimento, 
comunicação, literacia emocional, entre outros. Considerou-se neste processo 
pedagógico o recurso a uma metodologia ativa de forma a promover:

 um ambiente de aprendizagem com uma estrutura mais livre, baseada em proces-
sos democráticos, flexíveis e mais participativos, com um maior equilíbrio na relação 
professor-aluno (...) em que o professor envolve o aluno na planificação e proporciona-
-lhe mais autonomia, assumindo os alunos um papel ativo com participação em ativi-
dades de pesquisa e investigação e de resolução de problemas. (Rodrigues, 2019:144).

No desenvolvimento deste processo, era pedido aos alunos que construís-
sem entre cinco a dez páginas no seu Diário para cada um dos temas apresen-
tados. Esta construção seguia orientações para a criação de conteúdos a partir 
das palavras-chave. Devido ao facto de estarmos confinados a uma sala sem 
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materiais acessíveis a todos, e uma vez que a partilha dos mesmos também não 
era permitida, foi criada uma norma gráfica apresentada como estratégia lúdi-
ca e inclusiva que também considerou a avaliação formativa. A cada aluno não 
era pedido mais do que um material riscador, ponta fina e ponta grossa, preto 
e uma cor à escolha. Eram permitidos os recortes e as colagens. Esta estratégia 
pretendeu que o aluno não necessitasse de fazer um investimento financeiro 
avultado, não o penalizando, caso a sua situação socioeconómica não lhe per-
mitisse fazê-lo e permitindo também que o transporte do seu material não en-
volvesse uma sobrecarga física e, consequentemente, emocional.

Inicialmente o tema era lançado em formato expositivo, não tomando mais 
do que vinte minutos nessa apresentação. A partir desta etapa, os materiais di-
dáticos, onde se elencavam as palavras-chave, eram disponibilizados aos alu-
nos através da plataforma Teams, para consulta e pesquisa. Foi utilizada uma 
pedagogia de perguntas-chave, exercícios de agilização de pensamento criati-
vo, para fazer emergir ideias e uma “sala de aula invertida” ou flipped classroom 
(Cosme et al., 2020).

Estas metodologias de trabalho centradas nos alunos, apresentam por norma carac-
terísticas inerentes à aprendizagem colaborativa e cooperativa. Este engloba cinco 
elementos essenciais: i) interdependência positiva; ii) responsabilidade individual e 
de grupo; iii) interação estimuladora, preferencialmente face a face; iv) competências 
pessoais e sociais; v) processo ou avaliação de grupo. (Rodrigues, 2019:144).

Considerando que a aprendizagem acontece de forma não passiva, mas an-
tes ativa, em processos dinâmicos de etapas sucessivas de adaptação à realida-
de, em que os alunos constroem ativamente o conhecimento, conforme as teo-
rias socioconstrutivistas de Piaget e posteriormente, Lev Vigotsky (Rodrigues, 
2019), procurou-se aliar a realidade aparentemente passiva a uma componente 
lúdica, pelo prazer em recolher a um lugar onde a criatividade se traduzisse 
numa busca de identidade pela transformação da matéria, do mundo real ao 
mundo interior e de volta ao real e, assim, neste movimento, dentro e fora, o 
conhecimento se construía de forma significativa. Neste percurso ou direção 
apontada para o autoconhecimento — pois considera-se que todos os caminhos 
apontados, necessariamente concorrem à construção de um saber mais sobre si 
mesmo — considerou-se que sendo este um caminho de “investigação de si”, se-
ria pertinente utilizar métodos e técnicas de investigação, como questionários 
e entrevistas (aos familiares) para recolha de dados. Nos materiais didáticos 
disponibilizados faziam-se perguntas-chave para a construção de uma maior 
consciência de “estar a participar”. Na busca do(s) conhecimento(s), fez-se um 
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reconhecimento dos lugares onde este acontece, através do mapeamento das 
palavras-chave. 

2. Contexto

Tal como o caminho que se inventa no percurso e se constitui pela própria caminhada, 
aprender transforma quem percorre os processos de aprendizagem. A cada passo, a 
cada nova etapa, modifica-se quem aprende numa metamorfose que nos emancipa e 
nos liberta da nossa anterior condição. No diálogo entre conhecimento e a ação, entre 
o saber e a competência, constroem-se pontes sobre o abismo da ignorância. Com a 
certeza, porém, de que só o saber liberta e só a ação nos torna livres. (Costa & Cou-
vaneiro, 2019:17). 

À data do primeiro confinamento, no ano letivo 2019-2020, consequente do 
contexto pandémico CV19, foram identificados os interesses, as necessidades 
e as potencialidades da utilização de determinadas ferramentas metodológicas 
para a promoção de um envolvimento que é necessário à aprendizagem. Pe-
rante a impossibilidade para aceder aos lugares de encontro entre as pessoas, 
os vulgarmente chamados lugares de participação ativa, ou seja, lugares de ci-
dadania por excelência, houve que reinventar um espaço em que o “ser passi-
vo”, não perdia criatividade, nem o direito de participar, antes, tinha agora que 
ser redescoberto, de uma forma absolutamente nova. A escola pós-industrial 
do séc. XXI, tão teorizada, depois de muito defender o valor do aprender pela 
ação, o saber fazer experimental e oficinal — presente, ou aquilo a que chama-
mos presencial, viu-se (e vê-se), cativa de um tempo e de uma espera que, passe 
a redundância, não é espera, mas tempo a passar e que desafiou todos os seus 
interlocutores a uma “nova” inovação, dentro de um panorama que já se anun-
ciava inovador.

Considerou-se então na planificação para o ano 2020-2021 aquilo que foi 
observado no primeiro confinamento, no ano 2019-2020, um diagnóstico ines-
perado e não planeado, agora relevante para a elaboração de estratégias para 
o novo ano que se apresentava cheio de incertezas. Assim identificou-se: i) a 
necessidade de criar um formato individual de trabalho tendo em conta os 
constrangimentos relativos às orientações sanitárias, o saber estar afastado uns 
dos outros; ii) a necessidade do recurso à linguagem e expressão plástica como 
metodologia; iii) a necessidade de encontrar um “lugar seguro” e suficiente-
mente inovador na resposta ao ensino presencial e/ou à distância, conforme o 
“estado emergente” assim o ditasse; iv) e o potencial que, dadas as circunstân-
cias, um trabalho reflexivo pode significar e ressignificar, ou seja, como espaço 
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de aprendizagem para a mudança, esta agora, literalmente, em nada simulada, 
antes, vivenciada. 

Foi neste contexto que surgiu o trabalho com o título: Diários Metanarrati-
vos, uma estratégia de trabalho em tempo de confinamento que quis manter a 
essência de uma Pedagogia Artística em que se privilegia a aprendizagem com 
arte num ensino não artístico.

Estes diários quiseram ser os “lugares seguros” onde o tempo não apenas 
passava, antes, era experienciado. Onde era possível registar o silêncio e a inte-
rioridade a que o estado de confinamento dentro das paredes da escola, obrigou. 
Este tempo dentro, atirou os alunos (toda a gente) para um lugar desconhecido, 
onde essa interioridade se revelou, de uma forma inovadora, parte do proces-
so de ensino e aprendizagem. Assim, sem qualquer planeamento, aconteceu a 
escola híbrida, ainda desconhecida enquanto paradigma (porque não falamos 
de e-learning, apenas de uma adaptação com carater obrigatório), onde a com-
ponente da comunicação visual se transformou em espaço quase hegemónico 
de encontro. Entende-se que, seja qual for o recurso tecnológico envolvido no 
ensino à distância, é certo que a comunicação se faz através do recurso à lingua-
gem visual. O corpo, por si só, deixou de ser suficiente, passando a necessitar da 
máquina para mediar a relação humana.

 
3. Principais referenciais teórico-conceptuais
Tendo presente o ideal educativo grego, a Paideia, importa não tentar tradu-

zir linearmente este conceito, antes, entendê-lo dentro do lugar de complexi-
dade que engloba de uma só vez aquilo que modernamente chamamos de “ci-
vilização, tradição, literatura ou educação”, sendo que “cada um destes termos 
se limita a exprimir um aspeto daquele conceito global” (Jaeger, 1995:1). Este 
princípio, para uma visão integral na formação humana, que tem a sua origem 
em tempos tão longínquos como o sec. IV a.c., pretende remeter para a ideia de 
uma educação que valoriza a dimensão espiritual do ser como virtude. O con-
ceito materialista — fora de si — de que o conhecimento, por si só, confere digni-
dade humana, teve a sua origem no iluminismo e colocou o homem como uma 
espécie de acumulador de conhecimento(s) aos quais chamou formação, de 
modo a estar bem preparado para enfrentar a vida. Na ideia arcaica, o homem 
virtuoso e sábio, olhava para dentro de si. Criar era a manifestação viva da obra, 
da arte que era ser, humano, a exercitar os talentos que lhe eram outorgados 
pelos deuses. Assim se “participava” na vida. 

Neste tempo que obrigou a procurar dentro os recursos necessários à so-
brevivência da “vontade de fazer”, fora, iniciou-se uma espécie de viagem que 
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obrigou a percorrer caminhos em sentido tão linear como o tempo e a história. 
É uma busca de sentido, de identidade, de reconhecimento e de autoconheci-
mento, individual e coletivo. Um sem se poder dissociar do outro, antes, um a 
viver integrado com o outro. O dentro e o fora no equilíbrio que é a manifesta-
ção viva da imaginação e da vontade. 

Nesta viagem individual de caminho para dentro, encontra-se o espaço 
adormecido onde tudo começou. É a viagem para dentro de si. No caminho de 
autodescoberta, acede-se a um lugar interior onde se encontram ferramentas 
essências para a conquista de novos territórios, é o ser criativo ou em criação. 
No estímulo do processo de investigação, o aluno constrói-se investigador — de 
si — e logo, autor da sua natureza intrínseca de ser, criador de possibilidades in-
finitas, a cada momento. É a neuroplasticidade ou um novo mapa que se sulca, 
ou desenha (para sempre) na mente. Para percorrer este território tão significa-
tivo como a eternidade, são precisos estímulos para mudar as direções, assim, 
como quem brinca. Como diria Carlos Neto (2021:15): “Brincar é a vivência de 
um estado de ausência e suspensão temporária do mundo real, como um altar 
sagrado em que o corpo se ilumina de imaginação e sabedoria por estar perto 
dos deuses, um santuário de segurança.” Esta alusão de proximidade ao lugar 
divino em cada um, pretende associar o sentido, ou o valor de educar, ao seu 
significado etimológico. Como quem o relembra, um educar (educere) que quer 
“trazer para fora” o que está dentro, guardado, latente, em potencial.

É um caminho interior, construído a partir de uma narrativa, não isolada, 
antes “harmonizada e focalizada em dinâmicas simbólicas de perplexidade en-
tre forças do inconsciente e a consciência evolutiva do próprio corpo e do mun-
do exterior” (Neto, 2021:15), onde acontece esta dança mágica que se manifesta 
através de um corpo em movimento. Educar para “ser humano” (Savater, 1987) 
será um “dever” e um caminho. Será também neste pressuposto que a ideia de 
participação ativa — a cidadania — se apresenta, movimento consciente, para 
dentro de si. A “cidadania não é uma aula ou um tempo no horário do aluno” 
(Costa & Couvaneiro, 2019:153). Na linha de outros autores (Charréu & Olivei-
ra, 2015) que usam diários de aula e portfolios, em contexto educativo de for-
mação de professores, com finalidades muito próximas das que pretendemos, 
nestes diários procura-se um movimento consciente de autoconhecimento que 
se traduz nas sínteses que vão acontecendo página a página através da inter-
venção, experimentação e sentir da realidade que é a sua, integrada com a dos 
outros. Este princípio co-criativo quer sugerir uma complexidade que tem ne-
cessariamente que seguir de mãos dadas com a linearidade, são dois polos de 
um mesmo continuum, e uma chave para este caminhar “d(entre) tempos”.
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4. Resultados
O recurso a um suporte “Livro”, um diário, permitia um caminho de reflexão, 
e assim se aliou o tempo do silêncio obrigatório, esta distância manifestada em 
máscaras e regras de afastamento social, a um fazer que se tornava lugar de 
interioridade e criatividade. Este lugar, confundido, quantas vezes com um 
“comportamento inútil (não-produtivo), tornava-se algo muito sério, enquanto 
fenómeno da existência humana” (Neto, 2021:16). Ele era uma forma de ma-
nifestação do inconsciente para a consciência, era a tomada de consciência de 
uma qualquer utilidade no ato de ser criativo (Pereira, 2021). O aluno represen-
tava-se a si mesmo e descobria-se na medida do feedback, que não era apenas 
dado pelo professor, guia e orientador do processo, mas também de si mesmo, 
naquilo que criava. Uma espécie de ressonância.

A aluna L. de 14 anos, iniciava-se numa metodologia a que “não estava habi-
tuada”. Dizia, “era mais fácil copiar o que diziam ou responder a perguntas dire-
tas”. No final, apresentou uma imagem onde se representa como “a esperança 
de poder ser arranjado, curado, mesmo quando se está quebrado”. Onde estava 
o acesso à poesia dentro desta adolescente? Porque estava ele cativo de um mo-
delo fechado que não permite a participação, quantas vezes por não a entender?

A imagem que se apresenta (Figura 1), quis comunicar algo que se traduzia 
em conhecimento para o tema — autoconhecimento. A “nova” pedagogia fazia 
emergir metáforas visuais que se traduziam em aprendizagens muito significa-
tivas em termos de autoconhecimento. Esta ideia de uma aprendizagem signi-
ficativa ganha expressão na face, no sorriso e no olhar surpreso da descoberta 
de ter sido poeta? 

Novamente, a emergir algo maior do que uma mera aparência exterior. Na 
imagem, observa-se um “bocado de tempo”. O aluno, passava o tempo, silen-
cioso, a colar o que lhe sobrava ou que ainda era seu pertence. A legenda — “que 
a vida me seja doce” — remete para a qualidade do seu interior e a sugestão de 
um caminho para o encontro de um lugar melhor.

Esta imagem sugere como a pedagogia se torna modelo e assim também a 
pergunta surge como caminho de construção de conhecimento.

J. era uma aluna, no geral, desinteressada. O seu diário tornou-se agente de 
transformação. À pergunta: Porque gostas de estar a pintar? “Porque o tempo 
passa mais depressa”. A resposta surpreendeu e acresceu em novos caminhos 
a explorar que relacionaram o tempo de estar com o tempo para ser. A cor foi 
inicialmente, “tempo a passar mais depressa”, para depois deixar de ser pressa 
para sair, antes, prazer em estar. A cor foi jogo na afinação interior, e “a asso-
ciação em si mesma parece-nos insuficiente para explicar a ação da cor sobre 
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Figura 1 ∙ Tema Autoconhecimento “Mesmo 
estando quebrado, há uma esperança de nos 
podermos curar”. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Tema Autoconhecimento ”Que a vida 
me seja doce” . Fonte própria



60
5

Figura 3 ∙ Tema Autoconhecimento, “Achas mesmo 
que conheces tudo sobre ti?”. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Tema Autoconhecimento, “Ilustrações 
intuitivas-espontâneas” (para melhor passar o tempo 
de aula). Fonte própria.
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Figura 5 ∙ Tema Autoconhecimento, “o 
Caminho”. Fonte própria.
Figura 6 ∙ Tema Autoconhecimento, “Palavras 
cruzadas”. Fonte própria.
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Figura 7 ∙ Tema Autoconhecimento, 
“Tentativa erro”. Fonte própria.
Figura 8 ∙ Tema Autoconhecimento, 
“Gosto de olhos, de olhar”. Fonte própria.
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Figura 9 ∙ Tema Autoconhecimento, 
“Fridas”. Fonte própria.
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a alma. No entanto, a cor, é um meio para exercer uma influência direta sobre 
alma. A cor é a tecla; o olho, o martelo. A alma, o instrumento de mil cordas.” 
(Kandinsky, 1987:60).

M. é uma aluna fechada em si mesma, raramente sorri. A sua relação consi-
go mesma, trouxe-lhe uma eficácia concretizada num fazer a anunciar-se fértil. 
“O artista é a mão que, ao tocar nesta ou naquela tecla, obtém da alma a vibra-
ção justa” (Kandinsky, 1987:60).

Quando o tema se transforma em jogo, a metáfora redimensiona-se para a 
componente lúdica que potencia a aprendizagem.

Assim, como quem brinca, se exercitam as ferramentas para lidar com o 
mundo (Vasconcelos, A. citada por Neto, 2020), um mundo maior do que o seu 
conhecimento intelectual. Como quem sobe a uma árvore e contacta com um 
“risco essencial na estruturação de uma cultura lúdica infantil” (Neto, 2020:43), 
assim é também na tentativa e no erro, quando se aprende “com arte”, ou com 
acesso a processos criativos que permitem o acesso a uma experimentação que 
nunca falha, sempre acresce. 

Na experimentação, em lugar de acumular conhecimento, os alunos “acres-
centam à potência da sua atuação como propositores de experiências estéticas e 
de aprendizagem, a potência da criação artística, que é sempre abertura ao inusi-
tado, ao inesperado, ao informe. Não há mudança sem reflexão e não há reflexão 
sem tempo” (Hofstaetter, 2017:2078). Tempo de paragem também é tempo.

V. é um aluno com fraca assiduidade, sempre em vias de desistência. Ele 
vê o mundo através de um écran. Gosta de ver filmes. No decorrer do trabalho 
ignorou qualquer orientação quanto ao tema, mas gostava da ideia de ter um 
lugar seu, o diário, onde fazia o que gostava de fazer: desenhar olhos. 

Poderia este aluno ser classificado com(o) “negativo(a)” porque não seguiu 
o guião?

Entre as histórias dos outros, encontram-se “fridas. Tantas. Escondidas, à 
espera de serem descobertas. 

5. Conclusões

As iniciativas que dão voz aos alunos são iniciativas de estímulo à cidadania ativa 
(Costa & Couvaneiro, 2019: 154). 

Na viagem ao interior ou para dentro, ser “visto” através de um écran, aquando 
do E@D, (ensino à distância) tornou-se algo mais do que físico. Tornou-se algo 
que envolveu (que envolve) mais do que um corpo e o seu movimento, na arte 
da comunicação. Foi (é) preciso a máquina a mediar, mas apenas a linguagem, 
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não a comunicação. A impossibilidade de envolvimento sensorial com o mun-
do, quer no ensino presencial, mas especialmente, no ensino à distância, dei-
xou os corpos de quem aprende, (se)parados, uns dos outros e de si mesmos, 
comprometendo o potencial de desenvolvimento humano, a todos os níveis. 
Houve que observar que esta se-paração acontece sempre que se mascara a sur-
dez de priorizar a instrução em lugar de investigar a educação. É hoje essencial 
que o homem se possa reconhecer um manifesto da imaginação e da vontade e 
assim participe na vida, como quem brinca. É essencial “problematizar as liga-
ções entre o que sabemos, o que achamos saber e entre aquilo que não estando 
acessível à consciência imediata, sabemos com o nosso corpo e com a nossa expe-
riência prática” (O’Donoghue, 2017 citado por Pereira, 2021:49).

Assim como quem brinca aos deuses da Grécia antiga, cabe aos professores, 
pelos menos os que aceitem o desafio de verdadeiramente conhecerem quem en-
sinam, desenvolver instrumentos — como os diários metanarrativos, ou outros 
— que permitam fazer emergir a sensibilidade e os múltiplos talentos dos alunos, 
assim como quem faz um exercício de pensamento simbólico que, de uma forma 
muito concreta, possa libertar os jovens, num futuro que se deseja “agora”, das 
mentalidades e de uma cultura escolar que falha, logo à partida, ao não fomentar 
a capacidade de responderem à pergunta fundamental: Quem sou eu?
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Introdução 
O objeto de estudo deste artigo é o ensino da Geometria Descritiva A, em con-
texto do ensino informal em centros de estudos (individuais/grupo) ou em au-
las particulares e no ensino formal através da observação de aulas num Agrupa-
mento de Escolas em turmas dos 10º/11º anos. Todas as aulas foram realizadas 
com recurso a plataformas digitais, durante os períodos de maio/junho/julho 
2020 e de 11 janeiro (encerramento dos centros de estudos) / 25 janeiro (encer-
ramento das aulas presenciais no ensino secundário) até à reabertura em 19 de 
abril do ano de 2021.

Nestes períodos verificou-se a alteração do perfil dos alunos que recorreram 
ao ensino informal. Até este momento os alunos caracterizavam-se por frequen-
tar os 10º/11º anos do Curso de Ciências e Tecnologias e tinham optado pela GD 
como uma das suas duas disciplinas bienais (entre Física e Química A e Biologia 
e Geologia), pois esta disciplina era a que permitia obter a CIF de 20 valores, mais 
facilmente e com maior segurança, incrementando a média do aluno. 

Neste “novo normal” os alunos que passaram a recorrer a este tipo de ensino 
“feito à medida do aluno” são alunos externos ou internos que necessitam de fazer 
o exame porque a disciplina é a especifica para o seu ingresso no ensino superior 
ou porque estão reprovados e pretendem terminar a escolaridade obrigatória.

Esta alteração na procura do ensino informal deve-se também às alterações 
de 2020 na estrutura dos exames do ensino secundário.

No final do artigo juntam-se imagens com alguns “screenshots” das aulas 
Zoom (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5).

1. Contexto curricular da disciplina 
Em 2018 as Aprendizagens Essenciais (Educação, 2020) introduziram alterações 
programáticas para os dois anos da disciplina. Alterações que não se encontra-
vam até agora contempladas nos manuais e que foram as seguintes: os capítulos 
de “paralelismos/perpendicularidades” do 11º ano transitaram para o 10º ano 
e os das “distâncias/ângulos” foram retirados e no 11º ano foi reintroduzido a 
“interseção de reta com sólido”. 

Também os critérios de avaliação foram ajustados de acordo com o “Perfil 
do Aluno à Saída do Ensino Secundário” (EDUCAÇÃO, 2020), onde a área das 
competências do aluno no processo aprendizagem foram agrupadas entre “Co-
nhecimentos/Capacidades” (alíneas c, d, g, h, i) e as “Atitudes” (alíneas e, f, g), 
tendo esta última adquirido uma majoração muito significativa. 
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2. Principais dificuldades dos alunos na aprendizagem da GD 
A origem da desmotivação por parte dos alunos pode dever-se à falta de aplica-
ção prática dos conteúdos da disciplina. 

Porque é que os professores não incluem nas suas planificações projetos que 
partam das referências culturais e visuais dos alunos e da observação do mundo 
que os rodeia ou porque não realizam tarefas de caráter prático que suscitem 
a autonomia dos alunos na sua própria construção de saber, que é aquilo que 
se pretende em qualquer nível e área de ensino? Esta atitude pode ser conse-
quência da diminuição do número de anos da disciplina de 3 para 2 em 2011 e a 
consequente compactação de conteúdos programáticos acrescentando ao fac-
to a obrigação imposta aos professores para o cumprimento do programa bem 
como a pressão exercida pelos encarregados de educação sobre os professores 
e a escola, tendo com objetivo a preparação dos seus educandos para os exames 
nacionais, agora sem sentido.

3. Centro de estudos 
No confinamento do ano letivo 2019-2020 as aulas foram dadas através da pla-
taforma Zoom, com os mesmos horários e duração. As principais dificuldades 
sentidas no ensino da GD foram conseguir estabelecer um meio de partilha dos 
desenhos executados entre o aluno e professor em tempo real. A adaptação foi 
mais fácil nas disciplinas mais expositivas. Muitos colaboradores do centro res-
cindiram porque sendo professores tinham ficado sem disponibilidade.

Nesta altura definiu-se que a prioridade era reformular toda a estratégica 
pedagógica e didática existentes de acordo com a monitorização dos compor-
tamentos dos alunos “navegando à vista”, o foco passou a ser o aluno e não as 
aprendizagens pretendidas.

Foi com surpresa que se constatou que a maioria dos alunos que demonstra-
vam muitas competências no uso das redes-sociais e no do telemóvel, tinham 
dificuldades no uso adequado das ferramentas informáticas. Por isso houve a 
necessidade de os ensinar a funcionar com a instalação de hardware/software e 
questões de segurança. E de os ajudar a usar as classrooms e programas, a escre-
ver e-mails ou a organizar o seu espaço de trabalho.

No início do ano letivo de 2020-2021 criou-se um modelo de ensino misto: 
presencial e não-presencial. Para tal investiu-se em hardware e software para os 
colaboradores e alunos e criou-se uma plataforma exclusiva do centro de estudos.

Ofereceu-se grande flexibilidade aos alunos/EE na escolha de horários das 
aulas on-line ou presenciais que passaram a ser ajustados à semana, adaptan-
do-se assim melhor às necessidades das famílias.
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Reduziu-se o tempo de duração das aulas individuais, as de 1h para 40’ e as 
de 2h para 1h30, com intervalos de 30’ entre aulas. Este intervalo veio permitir o 
descanso do aluno e disponibilizar tempo ao professor para realizar “feedback” 
imediato, através do envio de um e-mail onde consta: o sumário com os con-
teúdos e exercícios realizados na aula, a avaliação do desempenho do aluno, a 
planificação da aula seguinte e os anexos com o material considerado relevante 
preparado pelo professor.

Decidiu-se abolir as atividades assíncronas pedidas no ano letivo anterior, 
devido aos alunos estarem a ser muito solicitados pelo ensino formal, no en-
tanto foram sugeridos: jogos, filmes, e-books e vídeos de aprendizagem lúdica. 

Estabeleceram-se reuniões Zoom semanais e quinzenais entre todos os co-
laboradores. Nas semanais é avaliado o desempenho de cada aluno em todas as 
disciplinas e onde são debatidas formas de ajuda interdisciplinar. No final de 
cada reunião disponibilizam-se 10 minutos de partilha com o EE. Este modelo 
de transparência e profissionalismo tem agradado aos EE. Nas reuniões quinze-
nais é feito o balanço de toda a atividade e são debatidas novas ideias que ser-
vem de base para a planificação das estratégias a aplicar na quinzena seguinte. 
Sempre que há uma nova inscrição ela é festejada entre todos e sempre que há 
uma desistência de um aluno esta é avaliada entre todos. 

Outra preocupação do CE recai sobre a necessidade de fomentar a comuni-
cação dos alunos e o trabalho cooperativo. Para tal possibilitou-se aos alunos a 
oportunidade de se associarem em grupos para desenvolverem aprendizagens 
orientadas sobre conteúdos específicos do ensino formal. 

Na valência de ATL, sempre se disponibilizou aos alunos poderem perma-
necer e convidar outros amigos mesmo que não inscritos a usarem os materiais 
lúdico-didáticos disponibilizados nas instalações com a vigilância de uma edu-
cadora de infância e de uma jovem com o curso de animadora dos tempos livres. 
Também é disponibilizado apoio de copa, por isso alguns alunos optam por fazer 
as suas refeições neste local pois sentem-se mais confortáveis do que nos refeitó-
rios dos estabelecimentos de ensino que frequentam ou sozinhos em casa. 

Nos períodos de ensino a distância acrescenta-se à equipa do ATL mais dois 
profissionais um de reabilitação psico-motora e uma psicóloga. Esta equipa de 
4 colaboradores permitiu abrir a oferta de um serviço de animação à distância, 
onde se realizam atividades lúdicas em grupo embora os alunos estejam con-
finados em casa. A maioria do universo dos alunos inscritos nestas atividades 
são filhos únicos em que ambos os pais trabalham e pelos menos um deles o faz 
em teletrabalho.
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Foram estes esforços de adaptação constantes da parte de todos os colabo-
radores e a partilha de ideias e de experiências aliado ao trabalho e dedicação 
constantes de todos que permitiu criar uma panóplia de soluções e um sistema 
que está vocacionado para a constante adaptação para as necessidades da co-
munidade a que se destina.

4. Aulas individuais 
Nesta modalidade os alunos costumam deslocar-se por disciplina ao domicílio 
do professor, sendo o seu contexto muito semelhante ao dos centros de estu-
dos, no entanto é um ensino muito direcionado onde os EE exigem garantias de 
maior sucesso em menos tempo.

Foram raros os professores que mantiveram o ensino particular da GD, du-
rante o primeiro confinamento.

O E&D desta disciplina deve consistir na possibilidade de partilha e anota-
ção entre professor e aluno em tempo real e da demonstração sequencial dos 
conteúdos e das fases de execução dos exercícios e dos respetivos métodos de 
resolução de modo a prestar um serviço eficiente e de qualidade.

À semelhança do que aconteceu com o CE, foram realizadas adaptações 
idênticas, tais como a redução do tempo de aula. A estrutura da aula que consis-
tia presencialmente numa exposição teórica de 20’ passou no E&D a ser dividi-
da em 4 períodos de 5’, sendo obrigatório o uso de vídeo-camara. O “feedback” 
passou a ser imediato via e-mail seguindo os critérios do ponto anterior. Foram 
criados novos métodos e regras de agendamento das aulas de modo a haver um 
compromisso que garantisse um ritmo adequado de trabalho, sem interrupções 
superiores a 10 dias. 

O trabalho inicial recaiu sobre a criação de métodos de organização de tra-
balho, troca de ficheiros e do treino das ferramentas de anotação e partilha de 
ecrã por parte do aluno. 

Na transmissão dos conteúdos o desafio foi conseguir aumentar a significân-
cia destes e criar formas de comunicação mais simplificadas, claras e eficientes. 
Utilizando estratégias diversificadas e dinâmicas, dirigidas para a motivação do 
aluno e de acordo com os seus ritmos e necessidades de aprendizagem.

A principal inovação foram os vídeos demonstrativos da forma sequencial 
da resolução gráfica dos problemas ou da explicação das matérias e o envio das 
gravações das aulas.

Todo o trabalho partiu da indagação: 
Como podemos construir estratégias que possam ajudar este aluno a suprir 
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Figura 1 ∙ Screenshot de vídeo da professora GV — apoio 
sobre a construção de Figuras Planas Fonte: própria
Figura 2 ∙ Screenshot de Axonometrias
Figura 3 ∙ Procrate — somatório de layers de uma aula 
particular de GD
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Figura 4 ∙ Screenshot das aulas Zoom
Figura 5 ∙ Screenshot de aulas de GD ensino 
informal Fonte: própria
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as suas dificuldades e a adquirir conhecimento de um modo em que ele se sinta 
apoiado e ganhe confiança em si mesmo?

 Neste ensino personalizado o professor trabalha com total autonomia, ana-
lisa e decide as estratégias a seguir para alcançar as metas definidas pelo aluno. 
É um processo que exige uma enorme plasticidade por parte do professor para 
articular e criar as ferramentas didáticas que reorientem o aluno de acordo com 
o seu contexto e capacidades num curto espaço de tempo.

Como na GD o trabalho exigido ao aluno tem como base o raciocínio lógico, 
a criação da imagem mental dos referenciais espaciais e a respetiva tradução 
em desenho, foram proporcionados aos alunos o contacto com diversos softwa-
res: SketchUp, AEIOU, Geogebra, AutoCad e Revit. Foram utilizados recursos 
didáticos disponíveis nos sites dos professores Elísio da Silva e Maria João Mul-
ler e da Aproged. 

Para apoiar a transmissão dos desenhos foram acrescentados equipamentos: 
scanner A3, impressora, mesa digital, tablet da Apple com o software Procreate. 
Este software devido à facilidade de utilização e ao excelente grafismo, permi-
tiu que a explicação dos conteúdos em 3D e em projeções fosse extremamente 
dinâmica e partilhável em vídeo. Os alunos passaram a encarar a resolução dos 
exercícios de GD como um processo de descoberta criativo e interessante.

Em todos os casos é primordial o abandono do professor falante e dos alu-
nos ouvintes e optar por ter alunos falantes e professores ouvintes.

A linguagem específica, assertiva e rigorosa da GD, aparentemente facilita-
dora de comunicação e transmissão de conteúdos é desmotivadora para o aluno 
devido à falta de compromisso para com a fase de estudos sendo agravada pelas 
características mentais desestruturadas da adolescência.

É primordial definir o vocabulário e quebrar o muro do silêncio, conseguir 
que o aluno descreva o que está a fazer à medida que o faz é o ponto de viragem. 
Pois passa a ser o aluno a orientar a aula, ele é capaz de identificar as suas dúvi-
das e as suas dificuldades.

As confidências que estes alunos fazem, indicam como devem ser empreen-
didos os esforços para os auxiliar hoje, numa tarefa que um dia foi para muitos 
professores de GD julgada também impossível. A missão do professor é pensar 
nas estratégias que lhes facilitem o caminho para o sucesso.

5. Ensino formal (aulas de observação) 
A observação do E&D foi realizada entre 25 janeiro e 19 de abril de 2021, em 3 
turmas de GD_A: 2 turmas do 10ºano uma de Ciências com 26 alunos e outra de 
Artes com 22 alunos e uma do 11ºano de Ciências com 23 alunos.
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No E&D a aula foi necessariamente alterada e a principal mudança recaiu no 
método de comunicação. Nas primeiras aulas à distância a maioria dos alunos 
tinham as camaras desligadas, situação que foi rapidamente alterada passando a 
ser obrigatório ter a camara ligada e o som ligado caso o professor o exija.

Para se estabelecer uma comunicação eficaz entre todos, o professor pas-
sou a dirigir-se a cada um dos alunos individualmente incutindo a participação 
oral nas atividades da aula. A partilha de ecrã e a anotação partilhada foram 
essenciais para haver participação dos alunos em tempo real na execução dos 
exercícios apresentados pelo professor. 

Optou-se pelo detrimento do aprofundamento dos conteúdos em favor da 
participação de todos os alunos. Estes foram orientados para expressarem as 
suas dificuldades e para participarem em conjunto na sua discussão ou na bus-
ca da solução procurada, contribuindo-se assim para o desenvolvimento das 
suas capacidades expositivas.

Houve muitas alterações no comportamento dos alunos entre o ensino pre-
sencial e não-presencial, a mais surpreendente foi a de alguns alunos quase in-
visíveis em sala de aula que se tornaram alunos participativos e colaborantes.

A redução da exposição teórica dos conteúdos teve como prejuízo a sua interli-
gação e a correlação com outras referências interdisciplinares ou de significância. 

Houve a necessidade de dividir as aulas em salas virtuais mais pequenas de 
modo que os alunos trabalhassem em conteúdos diferentes, para tal o apoio do 
professor estagiário foi fundamental. Este modelo é interessante e devia ser 
implementado para os apoios a distância ou mesmo em sala de aula.

Numa das três turmas acontecia ainda haver o apoio de outro professor de 
LGP, pois a escola é uma EREBAS.

Parte das aulas eram realizadas de um modo assíncrono com a omnipresen-
ça do professor titular, a vantagem da introdução deste modelo foi contribuir 
para o aumento da autonomia do aluno para a realização sozinhos de trabalhos. 

No ensino assíncrono o que está em causa é o estudo autónomo por parte do 
aluno. É este estudo que permite a construção do verdadeiro conhecimento e a 
aquisição de competências de responsabilidade, automonitorização e de autoe-
ficácia, tão importantes no ensino superior.

Nesta altura o modelo avaliativo passou a ser centrado na evolução do de-
sempenho do aluno na realização das tarefas de aplicação dos conteúdos de 
acordo com os prazos e indicações dadas e pelo envolvimento em sala de aula. 

As Escolas/Professores deparam-se no caso da avaliação com um paradigma 
que é a questão dos testes de avaliação, que são considerados como os momentos 
avaliativos por excelência. Qualquer outro tipo de avaliação não “classificativa” é 
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entendido como pouco válido pelos EE e qualquer tarefa que não seja avaliada de 
um modo “classificativo” é normalmente desvalorizada pelos alunos. 

Tradicionalmente o estudo dos alunos é dirigido para a véspera destes mo-
mentos avaliativos originando uma lacuna do estudo autónomo consistente, 
independente e orientado à distância. Adivinha-se que nos casos aqui analisa-
dos são raros os alunos que frequentam o secundário e que estudam por sua 
iniciativa ou autonomamente. Será que a vulgarização dos centros de estudos e 
o ensino particular terão contribuído para esta situação?

A planificação da aula passou a ser ajustada de acordo com a aula decorrida, 
alterando a planificação anual. O professor teve que adotar um sistema “cama-
leónico” centrado no aluno tendo como principal objetivo a sua motivação e a 
sua participação na aprendizagem. 

Conclusão 
De acordo com o relatório da OECD “The state of school education-One year into 
the COVID pandemic (results — March 2021)” (OECD, 2021), houve uma redução 
nas aprendizagens pretendidas alcançar e agravaram-se os problemas que já 
existiam de exclusão social. 

As condicionantes desta pandemia, geraram um conjunto de esforços entre 
todos os atores do processo educativo. Nem todas as situações correram bem 
ou conforme o previsto apesar dos esforços de todos, mas é possível concluir 
que apesar da alteração do paradigma instalado este continuou a funcionar. 

Como aspetos positivos do E&D salienta-se a aproximação dos Professores/
Escola aos alunos e às suas famílias, aumentando o conhecimento das realida-
des sociais. Destes esforços resultou a revalorização da profissão de professor. 
O E&D contribuiu para reinterpretação da didática da GD promovendo a criati-
vidade, através de processos de representação aliados a uma lógica geométrica 
capaz de estimular as habilidades espaciais, mentais e gráficas do aluno.

Fazendo uma reflexão transversal entre o ensino formal e informal no con-
texto da E&D é possível dizer que esta experiência permitiu um contacto mais 
rico e variado sobre o leque de alunos existente dando a conhecer melhor as 
particularidades, que fazem com que os alunos se distingam todos entre todos.

A educação irá ter um salto evolutivo apesar das consequências negativas 
ocorridas neste período. É urgente prosseguir com as diversas iniciativas inves-
tigativas de modo a conseguir as ferramentas científicas que sustentem uma 
adaptação capacitada do atual sistema educativo de modo a torná-lo mais in-
clusivo e plural. 
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Introdução
O presente artigo pretende questionar as possíveis implicações e especificida-
des da prática docente do Professor Artista no contexto do Ensino do Curso 
Científico-Humanístico de Artes Visuais no Ensino Secundário.

O Docente é confrontado com as mais diferentes realidades, contextos e si-
tuações previstas e não previstas, é através da sua reação que este, enquanto 
sujeito ativador da sua especialização profissional, pode efetivar aprendizagens 
mais duradouras e mais significativas junto dos seus alunos.

É neste contexto, que, partindo do conceito de Bricoleur desenvolvido por 
Claude Lévi-Strauss, em The Savage Mind, e que em paralelo com a teoria de 
aprendizagem desenvolvida por Seymour Papert, o Construcionismo, tentare-
mos questionar quais as valências específicas e inerentes do Docente também 
Artista. 

Desenvolvimento
O Docente poderá ser tomado como o principal actor na implementação de mé-
todos de investigação para o desenvolvimento de aprendizagens e da criativi-
dade do aluno. É neste contexto que penso tornar-se especialmente importante 
pensar e questionar qual o seu posicionamento perante os seus alunos. 

Na realidade do Docente com uma prática artística, a presença de caracterís-
ticas diferenciadoras, desta mesma prática, são suscetíveis de questionamento e 
interrogação. Muitas são as questões levantadas neste contexto: Poderá o Docen-
te-artista, ao exercer também ele o papel de criador, ter uma visão distinta sobre a 
Arte? Como poderá esta visão impactar os seus alunos? Qual a importância dada 
a explorações criativas de temáticas que vão de encontro o aluno específico e os 
seus interesses? Existirão metodologias características da prática artística a ser 
transportadas para o universo da prática lectiva da Docência? Como poderão es-
tas esferas ser interligadas, e no fundo, contaminar-se mutuamente?

É neste contexto que olhamos para o conceito de Bricoleur de Claude Lévi-
-Strauss. Este conceito surge da necessidade de caracterização de um modo de 
pensamento e activação prática que em muito escapam às lógicas científicas. 
Associado ao pensamento mitológico e empírico da Savage Mind, a figura do 
Bricoleur surge como uma figura essencialmente activadora e que será caracte-
rizada exatamente pelo seu modus operandi. Esta prática, que toma o inesperado 
e imprevisto como uma possibilidade ao invés de um impedimento, tem como 
finalidade o desenvolvimento do processo ao invés de um produto final, isto é, 
traduz-se em comportamentos como a capacidade de improvisar, através da 
criatividade, recorrendo aos materiais disponíveis nas condições disponíveis. 
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Opõe-se ao pensamento científico na medida em que é o indivíduo, através das 
características que lhe são específicas e inerentes, que avalia o contexto em que 
se encontra, e que através dos recursos disponíveis toma determinada acção e 
decisão — ao invés da tomada de uma fórmula pré-existente que orienta man-
datoriamente o seu percurso de acção.

Sendo o objectivo o próprio processo da acção, ao invés de determinado fim 
ou produto final obrigatório, o improviso caracteriza amplamente o conceito de 
Bricoleur. À semelhança daquilo que tomamos hoje pelas bases da bricolagem 
ou do DIY, Do It Yourself, o Bricoleur carrega consigo um saber que é alcançado 
através da testagem e activação prática de contextos; experiências; materiais e 
equipamentos e que aliados à sua criatividade constroem uma cartilha de ope-
racionalização que lhe é única e pessoal, já que a resolução do problema será 
sempre feita de forma diferenciada por cada indivíduo, uma vez que as esco-
lhas revelam sempre “algo de si mesmo” (LÉVI-STRAUSS, 1978). Se o conhe-
cimento científico do Engenheiro é baseado em fórmulas e cálculos estabele-
cidos à priori, face ao mesmo problema o Bricoleur baseará-se-á nos signos que 
falam “pelo meio das coisas” (LÉVI-STRAUSS, 1978), possibilitando assim um 
tipo de conhecimento que é testado e comprovado à medida que é adquirido.

São várias as ligações existentes entre este conhecimento prático, e eminen-
temente manual do Bricoleur, à caracterização e formação profissionalizante do 
Docente, que aliando o seu conhecimento científico, o do Engenheiro, às suas 
experiencias de campo, as da Bricolagem, determinam o seu posicionamento 
em sala de aula enquanto activador de aprendizagens junto dos seus alunos. 

Retornando ao caso particular do Professor Artista, cuja própria prática se 
encontra profundamente ligada a metodologias de processo individual, muitas 
vezes associadas também elas à do bricoleur, poderá este docente impactar os 
alunos positivamente no sentido de desenvolverem as suas práticas também 
pela acção de forma individualizada? Isto é, poderá o Aluno ser o condutor das 
suas próprias aprendizagens, desenvolvendo a sua linguagem artística sob as 
orientações do Professor? Qual o impacto de metodologias investigativas que 
visam maioritariamente a aplicação de conceitos e intencionalidades ao invés 
da replicação e mimetismo de técnicas? Num contexto em que o modelo curri-
cular transmissivo é amplamente discutido, parece ser pertinente pensar-se o 
papel do Docente do grupo 600, e qual o seu posicionamento.

É através da teoria de aprendizagem desenvolvida por Seymour Papert, o 
Construcionismo, que podemos constatar que o aluno poderá beneficiar de mé-
todos processuais enquanto aprendizagens que à partida poderão estar interli-
gadas com a prática Docente do Professor Artista. 
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Seymour Paper, um dos fundadores do laboratório de inteligência artificial 
do Massachussetts Institute of Technology (MIT), parte da Teoria Construtivis-
ta de Piaget e Vigotsky, para desenvolver aquilo de definirá enquanto uma “re-
construção pessoal do construtivismo”, o Construcionismo. Paper bebe mui-
tas das suas influências e bases em Piaget, contudo é neste ponto que surgem 
algumas diferenças: o desenvolvimento cognitivo de uma criança não poderá 
ser estabelecido à priori, tendo apenas em conta a sua idade. O desenvolvimen-
to cognitivo, na perspectiva construcionista, deverá ser assim diferenciado de 
acordo com o indivíduo, sendo passível de disparidades sem, ainda assim, acar-
retar com conclusões sobre o quão avançado ou atrasado este se encontra de 
acordo com os seus pares. 

“Ensinar de forma a produzir a maior aprendizagem a partir do mínimo de 
ensino” (PAPERT, 2008) é o mote da teoria Construcionista, que utilizando o 
computador como espaço de eleição para a exploração e activação do pensa-
mento abstracto procura a constante busca entre a experimentação e verifica-
ção dos conhecimentos a assimilar, nomeadamente através da programação.

É através do grande enfoque no processo de aprendizagem que Papert expõe 
a forma como o conhecimento é formado, processado e experimentado. A ideia 
da diferenciação de cariz individual vem ainda beneficiar o desenvolvimento do 
indivíduo, já que poderá obter aprendizagens mais duradouras e efetivas, ao en-
trar em contacto de forma prática e concreta com a realidade a partir das apren-
dizagens abstractas em questão. A autonomia dada ao indivíduo que conduz e 
constrói, através da criatividade, as suas próprias aprendizagens é aqui tida como 
uma mais valia, já que o processo interactivo de pesquisa e busca pelas suas ne-
cessidades enriquecem tanto a sua esfera académica quanto a sua esfera de in-
divíduo social, no sentido em que as suas aprendizagens vão ainda fortalecer a 
sua identidade e respectivo auto-conceito. Neste contexto, o posicionamento do 
Docente é de extrema significância, já que será imperativo que crie as condições 
necessárias para o desenvolvimento, incentivo e exploração dos seus alunos.

O Construtivismo parece quase que instigar o legado do Bricoleur como car-
tilha de e para as aprendizagens, já que em ambos os casos a experimentação 
e a activação prática são imprescindíveis. A ideia de que as aprendizagens se 
poderão tornar mais duradouras e eficientes através desta mesma verificação 
no plano da realidade é aplicada e verificada com as mais variadas disciplinas 
do conhecimento. Contudo, quando tratamos de uma disciplina do foro artísti-
co, em que o processo e desenvolvimento de linguagens pessoais, assim como 
o pensamento crítico e reflexivo são basilares, parece ser ainda mais imperativo 
pensar-se sobre este tipo de valências enquanto ações pedagógicas.
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Ao reflectir-se sobre as diferenciações de especialização do Docente Ar-
tista, pode assim ser concluído que poderá existir um maior reconhecimento 
da individualidade do aluno e das questões criativas por este sentidas, já que 
vão de encontro ao mesmo território explorado pelo próprio Docente. O Pro-
fessor poderá desta forma, à semelhança do Bricoleur, activar a diferenciação 
pedagógica através dos factores que distinguem aquele aluno, e em específico a 
sua prática artística, fomentando assim o interesse por metodologias de experi-
mentação de materiais e temáticas, que de acordo com Papert, poderão ajudar 
o aluno a desenvolver o seu próprio mapa de aprendizagens.

Conclusão
Refletindo especificamente no currículo educativo das Artes Visuais em Portu-
gal, podem ser observadas, de forma generalizada, duas linhas de orientação 
distintas entre a caracterização das metodologias de trabalho do Ensino Secun-
dário e as que caracterizam as metodologias de trabalho existentes no Ensino 
Superior, já que o trabalho artístico, introspectivo e criativo parece surgir com 
um maior ênfase no universo do Ensino Superior, sendo dada prioridade à assi-
milação de técnicas e modos de execução durante o Ensino Secundário. 

Parece ser cada vez mais imperativa a investigação e a produção de dados 
que permita uma avaliação mais efetiva das realidades experienciadas nas Es-
colas Secundárias em Portugal, já que a formação base dos Docentes do Grupo 
600 é altamente heterogênea, criando assim uma grande amplitude daquilo 
que será o entendimento da Arte e da prática artística transmitida aos mais va-
riados discentes. 

Talvez o fosso entre a realidade do Ensino Secundário e a realidade do En-
sino Superior pudesse de alguma forma ser colmatada através de uma maior 
exploração introspectiva criativa por parte dos alunos, que sob a orientação do 
Docente, em muito se assemelhará à prática Construcionista do Bricoleur.
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Relógio d’Água.



62
8

Nota biográfica
Mariana Gomes Gonçalves é artista visual, Mestre pela Slade School of Fine Art, University 

College of London, em Fine Art Media, Licenciada pelo IADE em Fotografia e Cultura Visual 
e actual Mestranda no Mestrado de Ensino de Artes Visuais na Faculdade de Belas Artes e 
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.



62
9Os Professores não 

nascem velhos

Teachers are not born old

MARTA FRADE

AFILIAÇÃO: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Estudos e Investigação em Belas-Artes (CIEBA)

Abstract: This article emerged from the observa-
tion of young teachers at the beginning of their 
careers and their reflections. On the other hand, 
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1. Introdução

Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao aprender.
Paulo Freire

É um trabalho complexo e exigente o ser professor, o estar na sala de aula e es-
tar sujeito a todos os desafios exigidos a este pedagogo!

Será que os jovens professores estão preparados para serem confrontados 
com turmas com alunos indisciplinados, que não respeitam nem os colegas 
nem o professor, cheios de direitos e sem quaisquer deveres? Como lidar com 
as várias tensões em turmas cada vez mais heterogéneas? Oiço, cada vez mais, 
professores a desistirem de ser Professores! E aos novos peço-lhes que não de-
sistam, porque a paixão pelo ensino é que prevalece.

Aos mais velhos pedem-lhes que inovem, que adaptem as novas tecnologias 
às suas aulas, que estejam predispostos à mudança e que deixem de ser tão teó-
ricos; aos mais novos, já próximos de todas as tecnologias e abertos a novos mé-
todos de ensino, que abandonam o papel do professor que debita a matéria para 
aquele que estimula e provoca investigação, é-lhes dito que são novos demais 
para ser professores, que não sabem dar aulas. Nunca nada está bem!

O presente artigo procura refletir sobre ser e aprender a ser professor, a 
partir da minha experiência individual e particular enquanto docente e coor-
denadora pedagógica. A esta reflexão juntam-se cinco testemunhos de jovens 
professores.

2. A reflexão
Este artigo surgiu perante a dificuldade de um jovem professor no seu primeiro 
ano de lecionação. Cheio de sonhos, de ideias, inspirado pelas teorias aprendi-
das durante a sua formação, quis iniciar um método de ensino diferente logo 
com a sua primeira turma. Não queria ser aquele professor que debita a maté-
ria, mas sim aquele que coloca o aluno numa aprendizagem mais autónoma, 
queria aplicar uma Aprendizagem por descoberta. Mas como refere Feliciano 
H. Veiga, este método de ensino, embora com muitas vantagens, tem as suas 
desvantagens, como por exemplo uma aprendizagem lenta gerando a frustra-
ção, ou até pouco eficaz em turmas grandes. (VEIGA, 2002:74) Tomo a liberda-
de de acrescentar uma outra desvantagem, a falta de experiência de um jovem 
professor perante este método. 

Mas viu-se de imediato confrontado com uma turma em que esse método 
não resultaria, uma turma em que os alunos precisavam mais de aprender com 
o professor do que ter autonomia. Tudo bem! Contudo vi o jovem professor a 
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ser confrontado por um professor experiente, esse mesmo que perante a turma 
deveria ajudar os alunos a refletirem e a ficarem sensibilizados pelos seus com-
portamentos, pelo contrário, instigou mais o conflito. Senti “o silêncio da pró-
pria profissão docente, isto é, dos professores em exercício, mais experientes, e 
que deveriam assumir um maior compromisso com a formação dos seus jovens 
colegas.” (NOVOA, 2019:201)

Não achei o comportamento correto e perguntei ao mesmo professor expe-
riente se já tinha nascido velho? Com esta pergunta questionava se já tinha nas-
cido com a experiência que tinha? Como se a experiência=idade fosse um posto!

A partir deste momento, a reflexão surgiu. Havia alunos a confrontar pro-
fessores por serem demasiado novos, outros a questionarem professores por 
não inovarem.

Ainda me lembro, e perdoem-me a expressão, no meu tempo o respeito ao 
professor era um princípio, um valor, uma bandeira!

Percebi então que nós partimos da ideia de que gostaríamos de ser como 
aqueles, que outrora, foram nossos professores:

Volvidos 20 anos desde que entrei pela primeira vez nesta escola como aluna, passei 
a ombreira da porta em 2018 como Professora. Que privilégio tão inesperado!…en-
contrei-me frente a frente com a oportunidade de fazer por adolescentes do ensino se-
cundário (que espécie é essa afinal?!) aquilo que os meus primeiros professores fizeram 
por mim. Recordando as memórias (as boas, as más e as espetaculares), apostando na 
adaptação e melhoria constantes dos conhecimentos adquiridos fundamentados em 
boas doses de experiência no terreno, fortalecem, acima de tudo, a possibilidade de 
dizer a estas turmas que um dia vamos poder ser colegas de trabalho [é esse o objetivo!] 
motiva-me a mim e cativa-os a eles. 
Hoje enquanto professora, sinto o benefício / privilégio de mais do que uma “pedago-
gia de cartilha” poder passar aquilo que foi, e é, a minha experiência pessoal. Qual o 
feedback que tenho dos alunos durante as aulas?! Sobre tudo os momentos de atenção 
quando lhes conto as minhas experiências, a curiosidade e interesse quando se aperce-
bem efetivamente da relação entre a matéria da aula e um caso profissional mais ou 
menos relevante num qualquer dia de trabalho na oficina, no atelier, no laboratório 
ou no andaime! A ponte entre os conteúdos da aula e a importância da sua implicação 
em contexto profissional é vital para alunos que em três anos estarão aptos para a 
profissionalização na área do Património Cultural. RNP

Mas ao mesmo tempo, por serem jovens professores, como estar e lidar em 
sala de aula mantendo o respeito:

Ao ser questionada sobre a maior dificuldade que encontro ao ser professora aos 23 
anos, posso dizer com toda a certeza, que é a ténue linha que separa a minha versão 
professora da minha versão jovem adulta. As turmas podem mudar, os anos letivos 
também, mas há algo que é comum entre eles sempre, são as pessoas que os frequentam. 
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Essas pessoas são jovens e eu apesar de ser professora, também o sou.
É extremamente desafiante no dia a dia, saber distinguir em contexto de aula, em 
conversas e interação com os alunos, o que posso e como posso dizer, de forma a man-
ter me fiel a mim e ao que sou, ainda que tenha de manter a autoridade e respeito na 
sala de aula.
No fundo esta ideia recai, na questão mais premente que tive quando comecei a lecio-
nar. Que tipo de professora quero ser? A simpática, divertida, interativa que consegue 
através da amizade que constrói com os alunos, levá-los a ser assíduos, participativos 
e interessados!? Ainda que desta forma facilmente possa ser vista como demasiado 
flexível, tolerante ou a “fácil de vergar” e desse modo não ser respeitada. Ou devo 
“atuar”, e fingir não ter a idade que tenho, tornar-me na versão de professor que vi 
ao longo da minha vida de estudante?! Austeros, rígidos, pouco dinâmicos e entusias-
mantes ao ponto de serem vistos em situações extremas, como “os maus professores”. 
MA

Este testemunho transportou-me logo para a carta que Sampaio da Novoa 
escreveu, Carta a um jovem investigador em Educação, em que o seu primeiro 
conselho é “Conhece-te a ti mesmo” (NOVOA, 2015:14) Se nos conhecermos, 
se soubermos quem somos, se formos fiéis aos nossos valores, conseguimos al-
cançar o Ser Professor.

Mas não é só como manter o respeito em sala de aula que preocupa os jovens 
professores. A idade tem sido um dos obstáculos em, quando estes apresentam 
uma idade muito próxima aos alunos:

A maior dificuldade que senti foi a minha proximidade de idade com a dos alunos. 
Tive antigos colegas, alunos com a mesma idade que eu e até alguns mais velhos. Senti 
em todos eles uma certa dificuldade em perceberem como lidar comigo, se seria pelo 
nome, por professor ou se simplesmente não chamavam.
Apercebi-me que, por vezes, entre os alunos, certas atitudes ou temas de conversa que 
proporcionavam um ambiente mais tenso. Inconscientemente, alguns deles demons-
traram alguma indignação relativamente à mudança que houve. Nem tudo correu 
bem desde início, foi preciso aprender a lidar com tudo isto, tendo o esforço de ambas 
as partes contribuído para o sucesso dentro da sala. Acima de tudo, o carinho por 
parte daqueles que ficam contentes por me ter como professor, os que vêm ter comigo 
com dúvidas sobre os trabalhos ou relatórios, os que me pedem ajuda e opiniões sobre 
problemas pessoais ou simplesmente a abertura que possibilita uma boa conversa so-
bre qualquer tema. JA

Esta reflexão conduziu-me para a um texto de José Rodrigues Miguéis publi-
cado numas crónicas no Diário de Lisboa entre 1968 e 1971 intitulado O “Cor-
cundinha”. Este texto ensina que não é a aparência, a idade, que condiciona o 
sucesso que se tem em sala de aula, mas sim a entrega que cada professor dá 
em sala de aula: 
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Mas, se o não fizerdes, se me aceitardes tal como sou, fraco e defeituoso; se me res-
peitardes como a um ser humano ou quase humano, poderei então conservar o meu 
posto, e talvez transmitir-vos um pouco do pouco que sei. Seremos camaradas e por-
ventura amigos. Agora escolhei. (MIGUÉIS, 1972:186)

Como último ponto, é isto que queremos de um Professor, seja ele novo ou 
velho, experiente ou inexperiente, a paixão como se fosse o seu primeiro dia de 
aulas do resto da sua vida:

Este primeiro ano letivo a exercer a profissão que sempre quis foi como mergulhar de 
cabeça sem saber a profundidade. Foi necessário seguir o instinto e acima de tudo fa-
zer o que se acha que está certo. Não há aulas que nos preparem para lidar com uma 
plateia que vê uma amadora estrear-se em palco. A maior dificuldade foi, sobretudo, 
lidar com a pressão de que tinha de ter tudo perfeitamente preparado e ajustado às 
minhas expectativas sobre mim própria. Depois há a voz apaziguadora que diz “não 
podes ser perfeita no teu primeiro ano”, preparar-me para cometer erros e melhorar a 
cada dia. Muito trabalho em casa, muito tempo dedicado a preparar toda uma base 
de dados de ferramentas para transmitir o que pretendo, imperfeito, mas feito. 
Nenhuma aula nos prepara para lidar com emoções de adolescentes e para a envolvên-
cia que passamos a ter na vida dos alunos. Sabia que tinha amor para dar, não sabia 
era que iria “apaixonar-me” por mais de 200 almas. Um amor novo, sem precedente, 
que não nos deixa descansar. Ter alunos a falar-me de experiências traumáticas, pas-
sadas e presentes, e nunca os esquecer, até nos dias de folga. IMC

Será que a oferta formativa que estamos a dar aos futuros professores os 
preparam?

Apesar de somente ter um ano de experiência letiva, já tive possibilidade aprender al-
gumas lições sobre pedagogia. Encontro-me a realizar a profissionalização, levando-
-me a refletir sobre as teorias pedagógicas e as realidades pedagógicas. 
A Profissionalização que o ensino regular exige comporta diversas disciplina curri-
culares tentando preparar o cidadão para o exercício da profissão de professor. Uma 
das lacunas que observei de imediatamente no currículo é a inexistência de uma dis-
ciplina que permita a aprendizagem e desenvolvimento capacidades para lidar com 
comportamentos de risco. Resposta a esta questão pode parecer simples (como me é 
dada por colegas e docentes): experiência! Mas por vezes vale a pena investir no conhe-
cimento e preparação de antevisão, no sentido proactivo, para conseguir lidar com 
esses mesmos comportamentos para que não surjam ações reativas (e negativas). AMC

Penso que na formação os futuros professores deviam ter mais tempo de es-
tágio e em diferentes contextos. Nas diversas dinâmicas entre escolas privadas, 
regulares e profissionais, os contextos diferem. A própria localização demográ-
fica influência. A inexperiência pedagógica que trazem não pode ser encarada 
como um defeito, mas sim algo a trabalhar. Podemos sim ter as referências, a 
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teoria, a metodologia, mas confrontados com a Escola, o Lugar, os Alunos, va-
riáveis constantes, temos de ir aprender, reaprender e procurar novas soluções.

Quando iniciei este artigo ainda não tínhamos sido confrontados com a 
pandemia. Mas esta veio mostrar como os mais jovens podem ser uma mais-
-valia no ensino em comunhão com os mais velhos. Os jovens professores não 
tiveram dificuldade em abraçar a educação à distância (E@D), em inovar, em 
criar conteúdos alternativos à aprendizagem, em largar os velhos costumes, em 
abandonar o velho sistema; enquanto os mais experientes viram-se confronta-
dos com uma outra dinâmica, ganharam alguma resistência face à tecnologia, 
pediram ajuda para as plataformas, na avaliação alternativa. 

Talvez não seja muito importante o que a vida faz connosco; importante, sim, é o que 
cada um de nós faz com a vida. Não hesito em dizer-vos que a certeza é a distância 
mais curta para a ignorância. Num erro podem estar ensinamento preciosos. É preciso 
ter dúvidas. (NOVOA, 2015:14) 

Ao escrever este artigo revi-me enquanto professora, e especificamente 
num momento muito especial da minha formação e carreira: quando lecionei 
num estabelecimento prisional. Muitas vezes perguntam-me que metodologia 
usei, que técnica, que teoria. Nenhuma! Apenas tinha uma certeza, quando 
aceitei dar esta formação, passar a minha paixão e gosto pelo que faço dando 
ferramentas para poderem prosseguir com a sua vida futura! Era uma jovem 
professora cheia de dúvidas, mas em simultâneo com uma paixão pelo ensino.

Conclusão
Será que as observações realizadas, no decorrer da aprendizagem para se ser 
professor, chegam e preparam os jovens docentes para a realidade em sala de 
aula? Não seria melhor um ano em experiência, um ano a lecionar para adquirir 
a profissionalização? Precisamos de formar professores que percebam a impor-
tância da ligação aluno-professor, que tenham garra e paixão.

Teremos que nos manter sempre atualizados, e o tempo em que vivemos é 
prova disso.

Não existem receitas, nem formulas para se dar aulas. Cada turma é uma 
turma, cada aluno é um aluno, e o professor só aprende a ser professor na esco-
la, porque estes não nascem velhos!
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A melhor maneira que a gente tem de fazer possível amanhã 
alguma coisa que não é possível de ser feita hoje é fazendo 

hoje aquilo que hoje pode ser feito. Mas se eu não fizer hoje 
aquilo que hoje pode ser feito e tentar fazer hoje aquilo que 

hoje não pode ser feito, dificilmente eu faço amanhã aquilo 
que hoje não pude fazer.

— Paulo Freire

1. Introdução 
Ao aceitar o cargo de Coordenadora Pedagógica numa escola profissional, en-
sino secundário vocacional, os desafios foram muitos. O primeiro foi mesmo li-
dar com a minha posição dual, ser coordenadora, mas com a condição de conti-
nuar a docência. Explorar ao máximo e ir aos limites das minhas possibilidades 
de ação. Tirar o maior partido de ser conservadora-restauradora, Professora-
-investigadora e docente do ensino superior.

Num período antes de sermos confrontados com a pandemia em que atual-
mente vivemos, os principais objetivos foi envolver os alunos na exigência que 
qualquer curso a este nível representa.

Adormecidos, por falta de estímulos, os alunos foram confrontados, com 
mudanças ao nível da metodologia pedagógica (exigência prática e rigor na exe-
cução de relatórios escritos) e também desafiados a sair dos limites da escola, 
abraçando novos horizontes.

No segundo ano, perante o primeiro confinamento, os professores desarma-
dos de conhecimentos e ferramentas digitais, tiveram de ser apoiados, caben-
do-me, enquanto coordenadora pedagógica, dar formação para que pudessem 
trabalhar nas plataformas disponibilizadas para o ensino online.

2. O coordenador Pedagógico
O coordenador é uma figura central na escola, deve estar sempre atento a tudo 
o que acontece, para poder agir em conformidade. Não pode ser um teórico, 
tem de ser uma pessoa que esteja muito por dentro do que é a escola, como ela 
se formou, qual a sua missão. Tem de ter a perceção do que os alunos precisam 
e de como pode orientar e ajudar os seus colegas.

Deve valorizar os docentes, tentando ajudar a aperfeiçoar técnicas ou me-
todologias para alcançar os bons resultados. Este caminho, lado a lado, traz 
muitas informações, responsabilidade, insegurança, medo, mas em coletivo 
conseguimos superar adversidades e aperfeiçoar o processo de aprendiza-
gem e ensino. Assumi a responsabilidade do meu próprio crescimento profis-
sional, como também o da escola, sendo uma agente na implementação de 
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políticas educativas e de tudo o que podia proporcionar à escola. (Novoa, 1997)
Revi-me neste cargo, pois tal como um profissional de conservação e res-

tauro não trabalha sozinho, aqui também o coordenador deve ter a sua equipa, 
pois só assim se consegue uma fonte de energia inesgotável para atingir o su-
cesso escolar. Entendi e agi com uma noção de pedagogia como arte do educador, 
a pedagogia como reflexão sobre a acção educativa e a pedagogia como doutrina 
educacional (Durkhein, 1985:51) abraçando a construção de possibilidades de 
mudança na praxis educativa: refletir para transformar; refletir para compreender 
e para conhecer. (FRANCO, 2008:125)

Um dos trabalhos que desenvolvi foi avaliar e acompanhar o processo ensi-
no e aprendizagem desenvolvendo uma matriz para cada disciplina. Não existia 
qualquer documento formal com os objetivos, metodologia e avaliação regista-
da, e assim através da matriz tanto o aluno sabia as diretrizes da disciplina como 
o professor ficava protegido. E no seguimento deste documento implementei 
junto dos professores um modo de renovar e inovar práticas escolares tendo 
como finalidade o sucesso escolar e diminuir a quantidade de módulos que os 
alunos deixavam por fazer.

Embora o decreto de lei Educação e trabalho, solidariedade e segurança social 
Portaria n.º 235-A/2018 de 23 de agosto, Diário da República, 1.ª série — N.º 162 — 
23 de agosto de 2018 não seja totalmente claro ou direto sobre a retenção:

No âmbito da sua autonomia, os órgãos competentes da escola definem, em sede de 
regulamento interno, critérios e condições de progressão, nomeadamente quando, 
por motivos não imputáveis à escola, o aluno não cumpriu, nos prazos previamente 
definidos, os objetivos de aprendizagem previstos para os módulos ou UFCD. 5 — A 
progressão é objeto de deliberação em conselho de turma de avaliação de acordo com 
o estabelecido no regulamento interno da escola.

Em vez de serem os alunos a procurar os professores para superarem os mó-
dulos em atraso, foi pedido aos professores que, após a primeira não superação 
do módulo, fossem eles os próprios a iniciar e a propor a superação do mes-
mo. Mesmo não havendo qualquer precedência na transição de ano, podendo o 
aluno passar de ano com uma quantidade avultada de módulos por fazer, com 
esta iniciativa de procurarmos que os alunos superassem o mais rapidamente. 
Assim, o sucesso não é só para o aluno como também o é para o professor que 
vê o sucesso na sua disciplina.

Deste modo, o trabalho coletivo entre professores-alunos fez com que em 
2020 já se assistisse a uma maior preocupação por parte do aluno em não deixar 
módulos para trás.
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Também de acordo com o regulamento supracitado, nas responsabilidades 
dos intervenientes na componente de formação em contexto de trabalho, garanti 
a elaboração e celebração dos protocolos e parcerias com as entidades de acolhi-
mento com o fim de garantir e estimular a participação dos professores e forma-
dores, num trabalho produtivo e motivador. Passo a salientar os protocolos:

— Com a Direcção Geral do Património Cultural, visto a área dos Es-
tuques ir intervencionar nos Estuques decorativos da escadaria nobre do 
Palácio da Ajuda, Proposta n.º 734 — RP/2020, e no Palácio Nacional de 
Mafra, Proposta n. º 735 — RP/2020, sendo a intervenção de conservação 
proposta Modelos em gesso para os retábulos das capelas da Basílica.

— Com a Faculdade de belas-artes da universidade de Lisboa, visto a 
área dos estuques ir intervir nas esculturas em gesso da Reserva escultó-
rica da mesma faculdade:

(…) com a antiga Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa que nos cede as 
suas obras de arte de gesso e estuque para objetos de estudo e manutenção pelos nossos 
alunos o que configura claramente uma confiança e um indicador do reconhecimen-
to e da qualidade que a Escola Tem. In Proposta n. º 879 — RP/2019, subscrita pelo 
Sr. Vice-Presidente, que se anexa à presente ata (de fls.223 a fls.247) e dela faz parte 
integrante. Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar o Município e a 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa no âmbito da Escola profissional 
de Recuperação de Património — Curso de Assistente de Conservação e Restauro, nos 
termos da proposta Ata N.º 22/19 da Reunião Ordinária privada da Câmara Muni-
cipal de Sintra, 05 de novembro 2019, pp. 21-22

— Com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, porque 
para a disciplina de Métodos de exame e análise indiquei uma professo-
ra, que se encontrava a fazer o mestrado, estendendo o protocolo da uni-
versidade de lisboa — Faculdade de Belas-Artes ao Instituto de Educação 
da mesma universidade para que a formação de docentes, passo a citar:

(…) A celebração de um instrumento convencional de colaboração se reveste da maior 
importância para a EPRPS, enquanto entidade cooperante na formação de novos do-
centes, através do desenvolvimento de actividade de iniciação à prática profissional, 
incluindo a prática de ensino supervisionada de estudantes do Mestrado em Ensino 
Artes Visuais no Ensino Secundário. In Proposta N.º 1012-RP/2019, na Ata N.º 
26/19 da Reunião Ordinária privada da Câmara Municipal de Sintra, 17 de de-
zembro de 2019, p. 95

E porque essa mesma Professora ser doutorada e com uma especialidade 
em métodos de exame e análise:
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(…) como continuamos a fazer parcerias de excelência com duas universidades. (…) 
e, agora, com a Universidade de Évora e o Laboratório Hercules que é único em Por-
tugal e que os nossos alunos vão poder utilizar numa das suas disciplinas [Métodos 
de exame e análise laboratorial]. In Proposta n. º 878 — RP/2019, subscrita pelo Sr. 
Vice-Presidente, que se anexa à presente ata (de fls.209 a fls.222) e dela faz parte in-
tegrante. Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar o Município e a 
Universidade de Évora /Laboratório Hercules no âmbito da Escola profissional de 
Recuperação de Património — Curso de Assistente de Conservação e Restauro, nos 
termos da proposta. Ata N.º 22/19 da Reunião Ordinária privada da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, 05 de novembro 2019, p. 21

Na avaliação externa, mais no consiste à Formação em contexto de traba-
lho, a natureza externa da PAP é assegurada pela integração no júri de personali-
dades externas, de reconhecido mérito na área da formação profissional ou dos se-
tores de atividade afins ao curso e outros representantes do setor do respetivo curso, 
realizando -se a prova nos termos previstos nos artigos 29.º a 33.º. Assim, na área 
da educação Patrimonial, trouxe como júri externo convidado duas instituições 
relevantes: a Direção geral do Património Cultural e a Associação Profissional 
de Conservadores-restauradores de Portugal.

De modo a organizar e escolher os materiais necessários ao processo de en-
sino-aprendizagem reuni ideias, e sugeri modos de renovar e inovar práticas es-
colares: a matriz e planificação (já referidas anteriormente), a interdisciplinari-
dade entre áreas, como por exemplo, fazer com que a formação em contexto de 
trabalho trabalhasse lado a lado com os métodos de exame e análise de modo a 
um melhor contributo na prática de conservação e restauro. 

Na disciplina de Métodos de exame e análise, por ser um módulo em que não 
existe um manual, a professora contratada contribuiu com a realização de um 
manual, e aplicou novos métodos de avaliação tal como pósteres e trabalhos rea-
lizados por vídeo. Iniciou-se uma Base de dados de pigmentos, uma caixa arquivo 
com toda uma gama de pigmentos para se puderem analisar ao microscópico.

Ao promover práticas inovadoras de ensino e incentivar a utilização de tecno-
logias educacionais foram adquiridos novos equipamentos para que a aprendiza-
gem fosse mais abrangente, tal como Dinolite®, luz ultravioleta, termo higróme-
tro. Com estas mudanças conseguiu-se incentivar e motivar os professores para 
contribuírem mais na sua área de intervenção e exigirem mais do aluno.

Na estimulação à formação contínua dos docentes, não me foi difícil pois 
mesmo antes de iniciar a atividade de Diretora Pedagógica já tinha uma certa 
tendência para incentivar os meus colegas à evolução académica da sua profis-
são. Tendo em conta que, numa das áreas com mais peso na escola, a Conser-
vação e restauro deixou de ser uma arte de ofício e sim uma ciência, a exigência 
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no ensino-aprendizagem nesta área aumentou. Antigamente o que outrora foi 
uma área transmitida por mestre, atualmente já não pode ser. Por isso o intuito 
de incitar os professores para atualizar a sua formação terá uma repercussão 
em grande escala no ensino.

Assim, enquanto coordenadora pedagógica indiquei uma professora dou-
torada, duas professoras mestradas, um professor a terminar a sua dissertação 
de Mestrado para entregar em outubro e outro professor que se inscreveu no 
mestrado para o ano letivo 2020/2021, sendo eu orientadora de todas. Indiquei 
também uma professora no 4º ano de doutoramento. 

Incentivei as visitas de estudo que foram implementadas de modo a dar co-
nhecer Mundo aos alunos, e a criar ligações entre cursos.

Mas foi nas Atividades de difusão e divulgação pedagógica que mais contribui 
para a visibilidade da Escola: por ser uma professora da área da Conservação e 
restauro trouxe o meu conhecimento para ajudar neste capítulo. Sugeri então a 
participação da Escola na AR&PA Bienal Ibérica de Património Cultural 2019, ga-
nhando o3. º prémio do público Internacionalização do Património. (ver Figura 1)

Envolver os alunos em novos desafios, e um que posso realçar foi levar os nos-
sos alunos do 2º Ano (11º) de Assistente de Conservação e restauro, intervir nos 
gessos da reserva de escultura de gesso da Faculdade de Belas Artes da Univer-
sidade de Lisboa. Deste trabalho surgir a oportunidade destes alunos, apresen-
tarem um poster no 2.º Encontro da Universidade de Lisboa alusivo à interven-
ção em curso, por eles realizada, na réplica do Púlpito da Igreja de Santa Cruz de 
Coimbra, peça da reserva de escultura da FBAUL. (ver Figura 2 e Figura 3)

Neste período enquanto coordenadora pedagógica pude ver o reconheci-
mento de um trabalho interdisciplinar entre a área das madeiras, o metal e o 
desenho assistido por computador: a apresentação pública do desafiante traba-
lho dos nossos alunos, na conservação e restauro do Hidroplanador Portugal do 
Museu do Ar, com a presença do Presidente da Républica e o Presidente da Câ-
mara de Sintra. Uma intervenção que ocupou cinco anos letivos. (ver Figura 4)

Dentro da atividade de divulgação, quis também revelar um trabalho mais 
científico: no âmbito das Conferências do Museu 2019 no Museu de Arte Sa-
cra do Funchal, o tema debrçou-se sobre Mediações: Aprendizagem, Património e 
Museus. Juntamente com a Professora Ana Mafalda Cardeira, foi feito um pos-
ter intitulado A escola Profissional e o seu contributo na Educação Patrimonial.

Mas mais desafios foram lançados, quer a professores como a alunos: ao 
João Antunes, aluno finalista do curso de ACR, desafeei-o a escrever um artigo 
comigo intitulado A Escola Profissional de Recuperação de Património de Sintra e 
os 30 anos ao serviço da educação patrimonial e ao Professor Gonçalo Carneiro, 
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Figura 1 ∙ ©AR&PA Bienal Ibérica de Património Cultural 2019. 
Fonte: https://www.bienalarpa.pt/bienal-arpa2019
Figura 2 ∙ Fotografia de grupo, com os alunos do 2.º ano de curso 
de Assistente de Conservação e Restauro, na escadaria principal da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. ®Facebook
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Figura 3 ∙ Fotografia da apresentação do poster em modo 
digital. ®Facebook
Figura 4 ∙ Fotografia geral de grupo junto ao Hidroplanador 
Portugal. ®Facebook
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da área de madeiras, com a participação da Professora Ana Mafalda Cardeira, 
responder a uma chamada de trabalhos para o Inart 2020 a decorrer em Paris 
com o titulo Multi-analytical characterization of D. Fernando II’ chairs from the 
Palácio da Pena collection. Este artigo iria refletir o trabalho que decorria com 
a intervenção nas cadeiras do Palácio Nacional da Pena por parte dos nossos 
alunos finalistas. Infelizmente, embora tenhamos sido aceites, a pandemia não 
permitiu a sua concretização.

Por fim a exposição pública na comunicação televisiva nacional nos progra-
mas: Portugal em direto dia 1 de abril — com a explicação da intervenção nos 
estuques decorativos de uma das salas Quinta Nova da Assunção e no mesmo 
programa dia 13 de março — Ensino Profissional — com a indicação da duplica-
ção no número de alunos inscrito na EPRPS em 2019; na linha da frente apre-
sentei a intervenção de conservação e restauro por parte dos alunos finalista no 
Palácio Nacional da Ajuda. E como última participação a falar da escola, deixo 
a referência ao vídeo sobre os 30 anos de existência da escola.

Mas a divulgação também se fez a partir da participação dos alunos em ati-
vidades extracurriculares: os alunos do curso de Assistente de Conservação e 
Restauro produziram um Presépio para o Ministério da Educação, que foi rece-
bido pelo Exmo. Senhor Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão Rodrigues. 
(ver figura 6)

Respondendo ao pedido do Sr. Padre Manuel, os alunos do 2º e 3º ano de 
ACR, coordenados por mim e pelo formador Oséias de Souza, intervieram na 
Igreja do Coração Imaculado de Maria (Cacém), mais concretamente, na ima-
gem de Jesus Cristo na Cruz e na imagem do Stº António, dispensando os três 
dias de descanso, correspondentes ao Carnaval, para poderem ter esta expe-
riência. (ver Figura 7)

Uma aluna do 2.º ano do curso Técnico de Design participou na Mostra Na-
cional de Jovens empreendedores da Fundação da Juventude com uma cadeira 
de rodas inclusiva — Movimensional, que decorreu na Alfandega do Porto. (ver 
Figura 8)

 Ser Coordenadora em tempo de Pandemia foi trabalhoso apostando na for-
mação aos professores e os tutoriais criados para o ensino remoto de emergên-
cia pois muitos professores do secundário não precisavam de recorrer à tecno-
logia para as suas aulas estando acomodados a um método. Com a pandemia 
tiveram que abraçar todo um outro mundo e modo de lecionar: através de pla-
taformas digitais. Devido ao conhecimento por ser professora no ensino supe-
rior, comecei por fazer tutoriais para os meus colegas, as reuniões passaram a 
ser através da plataforma ®MicrosoftTeams, pois não era permitida uma outra 
plataforma paralela. (ver figura 9)
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Figura 5 ∙ Poster exposto no Museu de Arte Sacra do Funchal 
durante as Conferências do Museu 2019. ®Facebook
Figura 6 ∙ Entrega do presépio ao Ministro da Educação, 
Tiago Brandão, por parte de dois alunos finalistas. ®Facebook
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Figura 7 ∙ Vista geral do Interior da Igreja onde os alunos se 
encontram em cima dos andaimes. ®Facebook
Figura 8 ∙ Foto da aluna no stand na Mostra de Jovens 
Empreendedores, Fundação da Juventude. ®Facebook
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Figura 9 ∙ Reunião de Conselho de Turma, através do 
®Microsoft TEAMS.
Figura 10 ∙ Presidência de Mesa das Provas de Aptidão 
Profissional do ano letivo 2019/2020, transmitidas 
publicamente através do Zoom.
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Geri conflitos à distância, a frustração dos professores face à falta de equipa-
mentos e à beira de um cansaço, materiais e ou internet, dando como solução o 
que era o método antigo: as maquetas, as tintas artesanais, a folha de alumínio 
como metal a trabalhar ou até mesmo a cola feita com farinha. Aqui a criati-
vidade teve de chegar ao mais alto nível de modo que o trabalho não parasse. 
Inscrevi-me nas mais diversas formações online de modo a ajudar os meus co-
legas. Foram horas a fio perdendo a perceção do tempo.

As Provas de Aptidão Profissional foram online para alunos, colegas e fami-
liares, estando somente presencial o júri e os alunos finalistas. (ver Figura 10)

Conclusão

 (…) o conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão 
na ação. 
[Shön, 1997]

Ao longo destes dois anos o maior desafio foi não ter autonomia para realizar 
projetos e a falta de apoio para aplicar os processos pedagógicos. Pretendi sem-
pre implementar novas práticas de modo a criar um bom ambiente escolar, de 
modo a tentar gerir as dificuldades que iam surgindo ao longo dos dias, como 
por exemplo sensibilizar os professores para a gestão de conflito, porque deste 
modo os problemas seriam resolvidos mais rapidamente. Isto leva-nos a refletir 
que o trabalho pedagógico não depende somente do coordenador, como pen-
sava inicialmente, mas de toda a comunidade escolar, em especial as direções 
escolares que deveriam ser sobretudo formadas por professores, em função da 
valorização profissional e do sucesso escolar.

Incentivei professores a explorar a sua autoformação; na receção dos pro-
fessores mais jovens, orientei-os no seu desenvolvimento profissional. 

No fundo mediei, dinamizei trabalho entre todos numa interdisciplinari-
dade, organizei e articulei os professores de forma a trabalharem em prol do 
sucesso do aluno. Só há uma palavra para o trabalho da práxis do coordenador-
pedagógico: Envolver!
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Abstract: This article analyzes the work process 
of the Dom Quixote de La Mancha photograph-
ic performance project, carried out during the 
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Considering the methodology developed in the 
construction of performance. In order to analyze 
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Resumo: Este artigo analisa o processo de tra-
balho do projeto de performance fotográfica 
Dom Quixote de La Mancha, realizado duran-
te as oficinas de Artes Cênicas da Escola de 
Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro 
(2018). Considerando a metodologia desen-
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de analisar o método de pesquisa e criação, as 
técnicas e soluções adotadas durante o pro-
cesso criativo do projeto. 
Palavras chave: Processo criativo / design de 
cena / educação / artes cênicas / performance.
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Introdução
Apresentaremos o processo de trabalho do projeto de performance fotográfica 
com base na narrativa de Dom Quixote de La Mancha, realizado no 1º semes-
tre de 2018, durante as oficinas de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da 
Universidade do Rio de Janeiro (UFRJ) e ministradas pela autora deste artigo. 
Tendo como participantes do projeto as turmas de Caracterização Teatral, Ade-
reços Cênicos e Adereço de Figurino, num total de cerca de 30 pessoas aproxi-
madamente, que trabalharam de forma conjunta durante as aulas, resultando 
na apresentação ocorrida em 4 de julho de 2018.

O objetivo do artigo é analisar o processo criativo do projeto multidiscipli-
nar da performance fotográfica com base no texto de Dom Quixote de La Man-
cha de Miguel de Cervantes. Método combinatório de estilos e inspirações, 
mesclando as atmosferas do Steampunk, das obras de Hieronymus Bosch e de 
D. Quixote.

Apresentaremos alguns modos de produção adotadas durante o processo 
da prática laboratorial, que permitiram capacitar os alunos a criarem peças que 
tivessem um propósito com um tema dado. Propondo o desenvolvimento da 
percepção criativa e das habilidades analíticas e técnicas, a partir da escolha 
e ressignificação de materiais. Portanto pretendemos apresentar os resultados 
obtidos durante o processo da oficina e nas composições fotográficas. Demons-
trando os efeitos e implicações ocorridas durante o processo de trabalho, as 
combinações de elementos que geraram uma narrativa própria.

1. O processo das oficinas — uma proposta multidisciplinar 
Dom Quixote de La Mancha: Uma proposta de fotografia artística performática 
teve a duração de um semestre letivo. As oficinas fazem parte do curso de Artes 
Cênicas, mas é aberto à comunidade acadêmica, sendo assim contamos com a 
presença de alunos de licenciatura em artes plásticas, história da arte e demais 
cursos da Escola de Belas Artes da UFRJ. As disciplinas foram organizadas pela 
docente responsável em um projeto colaborativo, com métodos de desenvolvi-
mento de pesquisas cênicas e artísticas tanto para realização de práticas educa-
cionais secundárias quanto para o design de cena.

O projeto teve como aspecto principal um trabalho de performance fo-
tográfica multidisciplinar, no intuito de agregar a comunidade acadêmica, 
proporcionando possibilidades de convergência de saberes e habilidades dos 
participantes. Cada turma configurava uma equipe, que continha um escopo 
de construção de determinados tipos de objetos cênicos, visando desenvolver 
práticas e habilidades essenciais. 
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No Adereço Cênico objetivava-se utilizar técnicas como a papietagem (ou 
papel marché) e a modelagem de materiais como isopor, espuma, arame, ma-
deira, papel e materiais reciclados no sentido de criar objetos cênicos e ressigni-
ficar os materiais escolhidos com um propósito para a narrativa cênica. A fim de 
criar alimentos cênicos e utensílios, painéis, fundos cênicos e objetos de cena 
que ao final compusessem a atmosfera cênica do projeto final.

No Adereço de figurino propusemos o estudo da modelagem tridimensional 
com materiais como papel e arame, espuma, utilizando as técnicas de papie-
tagem, máscara mortuária, pinturas de envelhecimento e ferrugem entre ou-
tras, buscando a reutilização e ressignificação de materiais, e formas de uso de 
materiais alternativos, para a construção dos itens: chapéu ou tiaras, máscaras, 
estruturas corporais (armaduras, enchimentos corporais, espartilhos e golas) 
que ao final compusessem um conjunto de adereços de uma personagem de D. 
Quixote selecionado por cada aluno.

Na maquiagem cênica com a disciplina de Caracterização Teatral foram 
desenvolvidas técnicas de construção de volumes, cores, sombreamentos, 
efeitos, próteses e técnicas de envelhecimentos, para criar artifícios simbólicos 
através da caracterização, produzindo formas que alterassem o corpo e o rosto 
para trazer sentido e verdade cênica a personagem, através da camuflagem e da 
simbiose deste com o ator/performer. O figurino e a maquiagem dão sentido 
as relações entre corpo/ator e espectador, atuam como instrumentos de ilusão 
onde os materiais e recursos compõem o sentido cênico através das cores, das 
intervenções artísticas, dos enxertos e formas corporais e os volumes intencio-
nais criados a partir de máscaras, camuflagens, aplicações e adereços corporais 
e de integração atmosférica. 

O método partiu da formação do pensamento visual dos alunos e os meca-
nismos utilizados durante o processo criativo (Figura1). Cada equipe construía 
um conjunto de elementos necessários e recebia instruções teóricas e técnicas 
das construções dos tipos de adereços e a relação simbólica, ao passo que cada 
aluno desenvolvia sua investigação sobre os temas e criava suas conexões ar-
tísticas e conceituais, criando registros dos processos e relatórios de métodos e 
conceitos pensados durante as etapas de construção dos elementos do ambien-
te cênico da performance fotográfica.

E adereço cênico, cada aluno desenvolveu um conjunto de objetos, e a tur-
ma desenvolveu o projeto cênico do espaço atribuindo as necessidades e plas-
ticidade da atmosfera para a performance. Foram desenvolvidos exercícios de 
construção cênica e uso de materiais e criação da atmosfera luminosa e efeitos 
de cor para definição de cenas.
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Figura 1 ∙ Processos da formação dos elementos de cena, 
2018. Fonte própria
Figura 2 ∙ Adereço de figurino, processo de criação, material 
reciclado e moldagem da forma, 2018. Fonte: própria.



65
4

Em Caracterização teatral foram desenvolvidas maquiagens, próteses e tex-
turas. Cada aluno escolheu o performer para compor o personagem em conjun-
to a equipe de adereço de figurino, o projeto deveria ser pensado em função da 
proposta de figurino. 

Por fim em adereço de figurino os alunos deveriam confeccionar adereços 
para um personagem do texto a livre escolha. O conjunto era formado por ador-
nos corporais e de cabeça, elementos de mão entre outros que deveriam manter 
uma correlação entre si para a completa representação da personagem (Figura3).

Para o desenvolvimento do projeto foram a selecionados aspectos plásticos 
e simbólicos obtidos pela combinação de temas que serviram de mecanismos 
de conexão visual entre o imaginário medieval de Bosch e a estética do esti-
lo Steampunk, sob o texto base de Dom Quixote de La Mancha. A investigação 
partiu do texto e das personagens, utilizando o conceito de símbolos familiares, 
aspectos psicológicos e físicos representados através dos objetos, acessórios 
aplicações e interferências formais nos trajes e na cena a fim de criar o efeito de 
“campo de força” ou “imã para os olhos” (Gombrich, 2012:235), no sentido de 
comunicar por meio de signos. 

Durante todo o semestre buscou-se analisar as formas de construção de 
conceitos e o desenvolvimento do processo criativo, assim como o transporte 
visual e simbólico através das cores, formas, volumes e texturas dos objetos e 
da maquiagem, no intuito de despertar a linguagem emocional, e as variedades 
de combinações e ambivalências de fatores que alteram e produzem sentido.

Através dos objetos e adereços podemos promover a produção de sentidos, 
eles agem como uma forma de provocar mudança e o nascimento de ideias re-
lacionadas uma narrativa ou intenção cênica. Pois estes elementos trazem em 
si um caráter lúdico, simbólico, e também podem ser vistos como a materializa-
ção de uma emoção da cena ou do personagem.

Properties can be, and often are, the impetus of a thought that cannot be expressed in 
words, the embodiment of an emotion that cannot be described but can only be de-
monstrated. Properties are, to be more precise, often the “point” of the scene to which 
no word or combination of words-no matter how finely written-can add. Moreover, a 
property can precipitate a major turning point in the development of a plot line or can 
begin a wholly new direction in a play (PAYNE, 1993:122) 

O uso e a escolha das formas dos objetos dialogaram diretamente com os 
sentidos e intenções de cena, principalmente nas escolhas do cenário, promo-
vendo para os performers possibilidades de interação e criação de narrativas 
através das escolhas dos objetos para a tomada fotográfica (Figuras 7 e 8). Uti-
lizamos a sustentabilidade como método de busca e seleção de matéria prima 
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(Figura 3), a fim de explorar a capacidade de associação e desenvolvimento 
criativo, pois o ato de formar algo é um “processo dinâmico de transformação 
da matéria” (Ostrower, 2010). Em diversos momentos das oficinas de figurino e 
de cenário optou-se por buscar o reuso de materiais, trazendo à tona o conceito 
de que os 

Objetos reciclados são emprestados por uma realidade exterior e usados de uma for-
ma estética num novo ambiente [...] do mesmo modo que o espaço, o objeto constrói 
frequentemente um sistema integrado, um ponto focal ou parâmetro para o resto da 
performance; o espectador aprecia-o como um ponto de referência, um marcador en-
tre momentos ou espaços (Pavis, 1999:186).

O objeto é capaz de funcionar como um elemento que marca uma presen-
ça real no espaço de representação e cria conexões entre atores e espectadores 
através da sua “força de ação e de todas as conotações que derivam das suas 
funções referenciais” (McAuley apud Malva, 2000:81) presentes em cada obje-
to posto na cena ou sobre o corpo.

A cena e o ambiente foram pensados a partir da adaptação, sem a intenção 
de recriar ou modificar o sentido original da obra, pois “adaptar é recriar intei-
ramente o texto considerado como simples matéria” (Pavis, 2003). O ambiente 
criado propunha um espaço tridimensional — o lugar teatral (Mantovanni, 1989) 
fragmentado, preparado para a fotografia, onde o lugar do espectador se faz pelo 
enquadramento da lente e vê o lugar cênico através da composição fotográfica.

A encenação plástica propunha organizar um lugar cênico vivo, com exce-
ção do painel, os elementos poderiam ser removidos ou deslocados a cada nova 
composição fotográfica e de personagens, o ambiente funcionava de acordo 
com a encenação, traduzindo atmosferas e sensações psicológicas diversas a 
fim de ampliar os valores dramáticos do projeto.

2. A performance: Dom Quixote, o universo maravilhoso medieval 
e o deslocamento temporal Steampunk

A investigação artística instigou os alunos a desenvolverem uma pesquisa vi-
sual e conceitual desafiadora de combinar o conceito de Steampunk, a atmos-
fera das obras de Hieronymus Bosch e o universo fantástico de Dom Quixote 
em uma atmosfera cênica carregada de sentidos, pois “a apreensão do mundo 
fictício é acompanhada de intensas tonalidades emocionais, tudo se carrega de 
atmosfera” (Rosenfeld, in. CÂNDIDO, 1992). 

A equipe da ambientação cênica utilizou a atmosfera de “As tentações de 
Santo Antão” (Figura 4), como inspiração para a cena e objetos (Figura5). A cor 
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Figura 3 ∙ Adereços de cena e traje desenvolvidos com 
materiais e objetos reciclados do carnaval, por Isaac Neves, 
2018. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Tentações de Santo Antão, Hieronymus Bosch, 
Século XV (131.5 cm x 53 cm), MNAA-Museu Nacional 
de Arte Antiga. Fonte: https://artsandculture.google.com/
partner/national-museum-of-ancient-art?hl=pt-BR
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e a atmosfera foram transmitidas para a cena baseada na narrativa de D. Quixo-
te. A equipe de figurino e maquiagem foi proposta a formação de uma pesquisa 
visual diversificada justificada pelos aspectos psicológicos da personagem es-
colhida, através da percepção dos materiais e a possibilidade de transformação 
destes, criando modelando formas, pinturas, próteses e texturas da persona-
gem, observando a seleção de materiais, beneficiamentos e as proporções cor-
retas para a reprodução da ideia.

A produção envolveu o desenvolvimento da percepção criativa e de habi-
lidades técnicas do uso de materiais, formas e significados para elucidar que 
a “experiência das emoções da alma, toda sua tragicidade, não se encontra 
separada da experiência interna das formas, que por sua vez é indissolúvel do 
conteúdo” (Meyerhold,2012:73). Criando a partir do figurino e da maquiagem a 
camada material sensível e real dos personagens, para que o observador possa 
sentir a presença real da persona fantástica (Figura 6). Formando uma dimen-
são mítica na qual os figurinos e seus adereços, inspiram e afetam o gesto, a 
movimentação, o enquadramento a iluminação entre outros aspectos a fim de 
criar um espírito particular à performance.

Como critérios de avaliação foram observados aspectos como o projeto de 
cena e a proposta cênica de cada integrante, por meio de relatórios teóricos/
práticos dos processos de cada etapa, o desenvolvimento dos elementos o cui-
dado e acabamento, o processo de trabalho durante as aulas, e a análise da per-
formance ao final. Resultando em pontos relevantes do processo individual e 
da visão de equipe, foi desenvolvido o senso de equipe e o despertar do olhar 
para o cotidiano como inspiração, possibilitando o desenvolvimento de meca-
nismos criativos nas práticas posteriores dos alunos. 

Alguns depoimentos foram coletados e para o entendimento do processo de 
cada participante: “A cada dia que passa eu percebo que por mais ordinário que 
o objeto seja, ele carrega mil possibilidades em sua forma” (Igor Avelino, Indu-
mentária/Figurino, EBA/UFRJ). A forma de observar os objetos e maneira de 
formar para a cena.

A idealização de processos coletivos e as diversidades encontradas: 

Foi muito importante ter participado do processo de construção do projeto final co-
letivo pois foi um processo muito positivo de troca de conhecimento com os colegas 
das turmas, onde podíamos ver o projeto de cada colega materializado, como cada 
um usou o que foi aprendido durante as aulas para poder criar uma linguagem ca-
paz de comunicar e se expressar. Chegar a um consenso entre os colegas é difícil, ter 
que ceder ou negociar faz parte do trabalho em grupo [...] temos que lidar com muitas 
pessoas que nem sempre pensam de forma semelhante, não tendo o resultado como 
pessoalmente idealizamos, o que é comum em um trabalho coletivo (Debora Mattos, 
licenciatura em Artes plásticas, EBA/UFRJ).
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Figura 5 ∙ Painel cênico desenvolvido na oficina de adereço 
de cena, 2018. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Danielle Farahildes — performer e criadora, 
performance fotográfica do D. Quixote Steampunk, 2018. 
Fonte própria.
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Entendimento dos métodos e processos de criação enquanto formador de 
uma linha de pensamento para o trabalho de investigação artística:

Nas matérias existiam processos e contextos que precisavam ser seguidos, pois havia 
uma preocupação em desafiar e estimular o aluno a criar buscando referências, ins-
pirações, ou seja, bases para fundamentar suas ideias. E assim também transmitir o 
aluno a importância de ter um método de criação coerente. Sem deixar de apresentar, 
detalhadamente, diversas técnicas e diversos materiais que poderiam ser utilizados 
para executar as atividades propostas, e isso para profissões que trabalham com cria-
tividade é essencial (Nicolas Ferreira, Cenografia, EBA/UFRJ)

A integração de cursos e a descoberta indutiva do ato criador, através da ex-
perimentação e busca de caminhos próprios: 

A metodologia adotada, gerou ferramentas [...] nos dava um caminho para buscar-
mos as próprias soluções e necessidades que iam surgindo durante o desenvolvimento 
do projeto. [...] para um projeto ser executado é necessária a comunicação de todas as 
partes e principalmente que toda a equipe esteja ciente das etapas que estão sendo de-
senvolvidas. Além de ter tido contato com alunos de outros cursos, tendo em vista que 
tínhamos graduandos em figurino, cenografia, direção teatral, arquitetura, história 
da arte, licenciatura em artes plásticas e desenho (Jessica serbeto, Indumentária/
Figurino, EBA/UFRJ).

As relações interpessoais e a diversidade artística dos olhares para o mesmo 
tema:

O impacto na comunidade acadêmica é que faz você se relacionar com o outro. Aquele 
alguém está na mesma situação que a sua, abre um pouco os olhos no ponto de vista 
de como o outro se relaciona com o trabalho e é mais um aprendizado para a pessoa 
que observa. Você abre uma gama de desenvolvimento de pesquisa/contatos para ma-
teriais e como acha-los e com isso um desenvolvimento melhor no projeto. Você acaba, 
desenvolvendo mais observações da comunidade acadêmica. (Danielle Farahildes, 
licenciatura em Artes Plásticas, EBA/ UFRJ)

Através dos relatos e da documentação do processo pôde ser observado o 
desenvolvimento do pensamento visual e simbólico de cada etapa e participan-
tes, estes puderam refletir sobre suas práticas al longo do trabalho.

Conclusão 
Através do exercício da percepção da capacidade analítica e investigativa de 
dados, plásticos e simbólicos, os alunos puderam desenvolver projetos de ma-
neira individual e coletiva. As capacidades e necessidades artísticas destas 
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Figura 7 ∙ Adereços de figurino de José Maurício Coelho, 
performer Ester Borges, performance fotográfica do D. Quixote 
Steampunk, 2018. Fonte própria.
Figura 8 ∙ Os performers, e os elementos de cena, 2018. 
Fonte própria.
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esferas determinaram as práticas, tornando os alunos investigadores de mé-
todos de comunicação através da criação. Eles desenvolveram soluções e ha-
bilidades para a construção de conexão entre o receptor e o emissor da men-
sagem através da construção do “sentir a presença real do objeto” (Rosenfeld, 
in Candido et al, 1992). 

As implicações ocorridas durante as oficinas, como a infraestrutura para a 
montagem do espaço, e armazenamento dos materiais, visto que era uma sala 
de uso coletivo e recentemente o edifício havia sofrido um incêndio, deslocan-
do as atividades para salas provisórias, dificuldades de obtenção de materiais, 
foram superadas com o empenho e a dedicação dos membros da equipe de tra-
balho, fomentando a habilidade criadora destes na busca de soluções para a 
realização do projeto.

Foram incentivadas as percepções da formação dos elementos plásticos e 
simbólicos (Barthes,1990), da movimentação e alterações corporais, para que 
compusessem a força dramática das cenas. Para o entendimento de que nada 
pode ser gratuito na construção plástica e nas relações das personagens e da 
cena, o design de cena “tem como objetivo esclarecer os movimentos e as re-
lações das personagens, participar diretamente do significado do drama, ao 
mesmo tempo que estimular a fantasia do espectador, que ‘completará’ men-
talmente os ambientes” (Mantovanni, 1989:75). Portando a pesquisa tem por 
resultado explicitar o desenvolvimento metodológico criativo de futuros do-
centes de artes visuais e cênicas e designers da cena, contribuindo para a sua 
formação no intuito de desenvolver o pensamento artístico através dos proces-
sos criativos, seus signos e métodos de construção.
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1. Introdução 
O presente trabalho debruça-se sobre as poéticas contemporâneas desenvolvi-
das em 2019 com as turmas de 9º ano do Ensino Fundamental, na Escola Muni-
cipal Miguel Arraes em Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. Neste artigo, deseja-se 
refletir sobre as atividades de artes visuais, na qual os dados sensíveis sejam 
levados em conta para o desenvolvimento integral do aluno. 

O projeto “Pintou uma ideia” nasce das narrativas nas rodas de conversas 
com os estudantes durante as aulas de artes visuais, nos momentos de reflexão 
e fruição. Durante as proposições de atividades práticas, iniciávamos com a ob-
servação das obras, a percepção quanto à intenção do artista, e, por fim, uma 
conclusão sobre elas. Entretanto, a abordagem tinha sempre sucesso quando 
era possível trazer temas/fatos oriundos da comunidade em que vivem os alu-
nos. As referências pessoais, culturais, o convívio com os amigos, parentes e 
vizinhos e, fatos marcantes sendo utilizados como elementos nas aulas, possi-
bilitavam um maior envolvimento dos educandos nas práticas sugeridas. 

Com o intuito de promover uma discussão social e política, visando trans-
mitir mensagens para conscientização da comunidade escolar, foi proposta a 
criação de murais para exposição nas áreas comuns da unidade de ensino. Os 
painéis feitos coletivamente e realizados a partir de uma sequência didática, 
ofereceram etapas que impulsionaram os educandos a um novo caminho a 
cada passo. Organizado em trilhas, o trabalho teve como escopo uma escuta 
atenta, um novo olhar e novas descobertas. 

2. As poéticas contemporâneas na sala de aula
“A arte contemporânea se propõe a mostrar que a realidade se funda no nada de 
sua possibilidade e que, por isso, a sua verdade precisa ser descoberta no nexo 
do(s) sentido(s).” (PESSOA, 2007:21). Como aponta Fernando Pessoa, as artes 
na contemporaneidade se apresentam como estímulos aos nossos sentidos que 
priorizam as ideias e incentivam a subjetividade.  Em sentido generalizado, as 
poéticas contemporâneas, permitem ser definidas a partir das questões estéti-
cas ligadas à ética, à política, ao corpo etc. Partindo de um ponto de vista mais 
amplo, devemos dizer que as artes são sentidas, sem precisar, necessariamen-
te, ser compreendida. 

Como pensar no ensino de arte para despertar nos alunos essas emoções 
que acionam mecanismos para consciência crítica? Paulo Freire sugere que o 
professor precisa assumir convicções, disponível ao saber, sensível ao ato de 
ensinar (FREIRE, 1997:37). É necessário motivar os estudantes a olhar para arte 
e compreender a si próprio e o outro, utilizando esses saberes para transformar 
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e construir a sociedade. Oportunizar a todos os participantes uma consciência 
de análise, um espaço destinado à reflexão a partir de uma prática que possa 
permitir o desenvolvimento da autonomia.

Ao analisar o papel do professor quanto à promoção do pensamento autô-
nomo do educando, é imprescindível o respeito à dignidade e identidade do ou-
tro. Cabe ao educador reflexionar acerca da sua prática, contribuindo para que 
o aluno se torne o protagonista de sua própria formação. Ainda na concepção 
freiriana, o docente precisa “[...] ir ‘lendo’ cada vez melhor a leitura do mundo 
que os grupos populares fazem de seu contexto imediato” (FREIRE, 1997:42). 
Ou seja, não se pode desconsiderar a “leitura do mundo” que sempre antecipa 
a “leitura da palavra” (p.42), desprezar os saberes e as condições sociais cultu-
rais, econômicas de seus alunos, de suas famílias, enfim, não se deve menos-
prezar as experiências.

De acordo com o filósofo John Dewey (1979), as ideias só têm importân-
cia desde que sirvam de instrumentos para a resolução de elementos da vida, 
combinando retrospectivas e prospectivas entre aquilo que fazemos às coisas e 
aquilo que, em consequência, essas coisas nos fazem bem ou mal. É preciso tra-
zer os temas pertinentes aos educandos, baseado em suas realidades, pois não 
há melhores maneiras de solucionar problemas do que vivenciando-os. O que 
nos toca e atravessa, a soma dos elementos que nos representam, que instigam 
a encontrar soluções/explicações, consequentemente, levando ao desenvolvi-
mento das nossas potencialidades interpretativas.

Cumpre dizer que conferir sentido àquilo que está sendo aprendido tor-
na o caminho do aprendizado mais fácil. Nas considerações de Duarte Jr., 
(2000:14) ao longo da vida sempre aprenderemos com o “mundo vivido”, 
através de nossa sensibilidade e nossa percepção. O conhecimento intelectivo 
encontra no saber sensível o seu complemento, dessa forma, entende-se que 
as emoções são basilares para o desenvolvimento do pensamento crítico-re-
flexivo. Para o autor, é preciso levar em conta as sensibilidades que por muito 
tempo foram desconsideradas:

Essa ‘anestesia’, que pode ser verificada no mais amplo cotidiano de todos nós, precisa 
ser revestida através de uma educação de sensibilidade, dos sentidos que nos colocam 
em contato com o mundo. Com isso, poder-se-á chegar à criação de uma razão mais 
ampla, na qual os dados sensíveis sejam levados em conta, o que nos possibilitaria 
conhecimentos e saberes mais abrangentes. (Duarte Jr. 2000:05)

A arte tem um papel fundamental na educação sensível, efetivamente a abor-
dagem de cada linguagem artística permite aos educandos o desenvolvimento 
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de competências, oportunizando a expressão dos sentidos. O estímulo das in-
tuições e emoções reflete o autoconhecimento e potencialização de indivíduos 
inovadores. Nessa direção, Ana Mae argumenta: “Através das artes é possível 
desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade [...] desenvol-
ver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida” (BARBO-
SA, 1998:16). O ensino estético é de suma importância para a formação do su-
jeito, uma vez que permite resolver problemáticas relativas às sensibilidades, 
de forma consciente à produzir transformações sociais. 

Nessa perspectiva, ligada aos sonhos e desejos da vida, podemos motivar o 
aluno a olhar para as atividades artísticas como elementos de transformação. 
Os saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos estão intimamente 
relacionados às nossas sensações, pois é através da música, poesia, pinturas, 
gestos, etc., que as artes falam o que outros componentes curriculares não 
conseguem. Desse modo, no contato com os repertórios imagéticos e com os 
elementos do íntimo e do particular, deve-se estimular o ensino da arte como 
suporte para a compreensão de mundo. 

3. O caminho: pintando as ideias nas aulas de artes visuais 
Para começar O caminho nas aulas de arte da Escola Miguel Arraes, toma-se 
como referente ao conceito “rizomático” utilizado por Gilles Deleuze (1925-1995) 
e Félix Guattari (1930-1992). Empréstimo do vocabulário da botânica, o rizoma 
na filosofia pode ser exemplificado sem raízes, ou seja, não existe uma afirmação 
considerada verdade absoluta ou mais fundamental que outra. Nas palavras de 
Deleuze e Guatarri: “O rizoma procede por variação[...]um mapa que deve ser 
produzido, construído, sempre desmontável, conectável, reversível, modificável, 
com múltiplas entradas e saídas [...]” (DELEUZE e GUATTARI, 1995: 32). Pro-
põe-se um modelo de ordem que possa ser alterado, onde a forma não se organi-
za objetivamente, mas é passível de mudanças e complementos. 

 No relato aqui descrito, o método cartográfico da ordem do rizoma, diferen-
temente do mapa tradicional, sugeriu uma metodologia pensada por territórios 
abertos, fazendo conexões entre os objetos de conhecimentos e as atividades 
sugeridas. Esse modo permite que o aluno encontre novas possibilidades du-
rante o percurso, implicando em um novo formato de pesquisar, escrever, de-
senhar etc. As artes visuais foram apresentadas numa delineação plena de pos-
sibilidades, com vários caminhos a percorrer, onde qualquer ponto poderia ser 
levado a outro e uma chegada que não seria necessariamente o fim.
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4. A Partida
O primeiro movimento foi apresentar algumas poéticas contemporâneas como: 
intervenções urbanas, colagens, instalação, objeto, fotografia artística, arte 
digital etc., propondo a contextualização e a fruição dessas obras. Através de 
visitas virtuais às exposições e espetáculos, pesquisas escritas/reescritas cole-
tivamente, fotografias e vídeos da cultura local, como as danças das comunida-
des, apresentações de capoeiras e artesanato das feiras livres do bairro, foram 
fomentadas discussões acerca das obras. Por meio de perguntas provocadoras, 
opiniões e estranhamentos à contemporaneidade e às suas produções, os jo-
vens teceram relações entre a arte e sua importância, pensando, repensando e 
fazendo uma leitura crítica.

Esta etapa foi de exploração das poéticas. Entrar em contato com esse ma-
terial para análise e apreciação das obras de arte, além de reforçar as bagagens 
culturais trazidas pelos estudantes. De posse desse material, apreciado e co-
nhecido, as ideias começaram a “pintar” para os alunos. 

No meio, crescendo e transbordando

Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transbor-
da. [...] conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus tra-
ços não remete necessariamente a traços de mesma natureza. (Deleuze e Guattari, 
1995:31)

Com o propósito de continuar na rota da aprendizagem, durante todo o 
processo buscou-se diagnosticar as dificuldades e os progressos, oferecendo 
elementos que poderiam se modificar, sem ligações preestabelecidas, de for-
ma flexível e não significante. Por conseguinte, na segunda etapa cada aluno 
foi convidado a criar uma obra para expressar suas ideias, opiniões ou simples-
mente uma estética sem um fim, de acordo às observações e ponderações do 
primeiro momento do trabalho. De posse da técnica e do material que acharam 
mais adequados, os estudantes foram reconhecendo as multiplicidades e os 
movimentos, à medida que os esboços começavam a ser elaborados, “pintando 
uma ideia” em cada um! (Figura 1)

Com o intuito de respeitar e valorizar as obras individuais, todas as suges-
tões foram consideradas. Os estudantes escolheram o tema Pinte uma ideia! le-
vando em conta os motivos pessoais, as inquietações, os atravessamentos ou 
simplesmente o que desejassem. Considera-se oportuno retomar a valorização 
da bagagem cultural e pessoal do pensamento de John Dewey, em resumo do 
seu ponto de vista quando este afirma que a educação deve “[...] desenvolver os 
propósitos, métodos e matéria de estudo na base de uma teoria de experiência e 
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Figura 1 ∙ Criação: releituras, autorretratos e pinturas livres. 
Fonte: própria
Figura 2 ∙ Mural preparação. Fonte: própria
Figura 3 ∙ Mural criação. Fonte: própria
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de suas potencialidades” (DEWEY, 1979:10). O reconhecimento dessa premis-
sa reforça a importância de que quanto mais se utiliza de temas da vida, maior 
impacto terá a aprendizagem. As experimentações presentes são capazes de 
suscitar efeitos favoráveis para o futuro.

A terceira etapa foi a construção dos painéis (Figura 2 e Figura 3), tendo 
como suporte papéis que tomavam os corredores do prédio para que a comuni-
dade escolar participasse como espectadora ou até mesmo interferisse na obra. 
A priori, o grupo definiu a construção dos murais baseando-se nas atividades 
individuais produzidas na etapa 2 (dois) do projeto e criaram pinturas compar-
tilhando mensagens de paz, amor, solidariedade, respeito, honestidade etc. Em 
seguida, outras possibilidades surgiram, como as releituras e os autorretratos. 
Tudo era bem vindo!

Na quarta etapa, intercalaram as pinturas com espaços em branco e disponi-
bilizaram canetinhas coloridas, tintas e pincéis, destinados à intervenção do es-
pectador. Quem passou por ali opinou, criticou, refletiu ou só acrescentou ele-
mentos à obra, de acordo com ponto de vista de quem só apreciava. (Figura 4) 

Cumprindo a metodologia aqui evocada de cartografia, fez-se necessário 
retomar as discussões durante a criação das pinturas. O caminho dos estudan-
tes foi feito de forma sinuosa, relendo os textos e revendo o percurso em vários 
momentos. Na oportunidade, aproveitamos para avaliar, não para quantificar 
as produções, mas para que os alunos tivessem clareza da continuidade do tra-
balho, se deveriam repensar a configuração ou, se necessitariam retornar ao 
ponto inicial. 

4. Finalizando o percurso
Como resultado do procedimento de ação/reflexão por sequência didática e 
dos ensinamentos do “Mestre Ignorante” (2007:30) quando defende que o es-
tudante pode aprender o que quiser, sabendo que aprende, pois todos são inte-
ligentes, finalizou-se o trabalho.

 Continuando em circularidade, revisitando as exposições e espetáculos, a 
última ação do Projeto Pintou uma ideia! foi a autoavaliação. No último mo-
mento, buscou-se ler, olhar e ouvir os argumentos acerca dos murais, onde as 
afirmações que incidiram sobre algum elemento poderiam também incidir so-
bre outros elementos. Assim, no que diz respeito a si próprio e o que cada um 
conquistou, conclui-se o trabalho dos painéis das ideias com a certeza de que 
também seria um novo começo.
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Figura 1 ∙ Mural coletivo com alunos da turma 
e espectadores. Fonte: própria.
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Considerações finais

Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem “tra-
tar” sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pin-
tar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem 
pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face 
do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar não é 
possível. — P. FREIRE (1997:30)

A escola precisa oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento do edu-
cando, estimulando competências para sua formação integral. Garantir a pre-
paração intelectual e moral dos alunos, para que sejam capazes de enfrentar 
desafios e contribuir para mudança social. Para o ensino da arte esse papel tem 
uma força ainda maior, pois além da função fundamental de socializar e demo-
cratizar o acesso ao conhecimento, é imprescindível que o arte-educador for-
neça ao aprendiz subsídios para compreender melhor a vida, levando em conta 
os dados sensíveis.

O relato do projeto Pinte uma ideia, realizado na Escola Miguel Arraes, apon-
tou como as atividades de artes visuais contribuíram com as práticas de ensino 
e desenvolveram o conhecimento crítico dos sujeitos envolvidos. As reflexões 
feitas neste artigo, destacaram a importância da expressão do sentir e do pen-
sar para o exercício da cidadania.

Verificou-se que os alunos, ao final do trabalho, compreenderam que não 
se buscava o feio ou bonito, o certo ou errado e, encontrar quem sabe ou não 
desenhar. A proposta visou a ampliação dos sentidos e reflexões. Acredita-se 
que o processo criativo, ponderações e conversas com esses jovens foram tão 
importantes quanto o resultado obtido.
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Abstract: Teaching about the past is not an easy 
task, especially when it sometimes comes through 
legends and clichés with no historical basis. The 
aim of the work we present here is to show how 
children in pre-school can approach a very distant 
time, get to know it, understand it and value it 
through experiences with the culture inherited in 
their current environment, where musical, liter-
ary and historical-artistic heritage become the 
focus of learning. In this way, it is demonstrated 
that people during the first years of life have suf-
ficient capacity to learn about their culture thus 
developing attitudes of interest, respect and care. 
In order to design the educational project, exten-
sive historical research has been carried out on 
Andalusian culture, particularly literary, artistic 
and musical, in order to create a didactic design 
adapted to the interests and motivations of the 
Infant Education pupils. Using creativity and 
experimental activities, we have managed to 

Resumen: Enseñar a conocer el pasado no 
es tarea fácil, máxime cuando éste, a veces, 
llega a través de leyendas y tópicos sin base 
histórica. El objetivo del trabajo que presen-
tamos es mostrar cómo los niños y las niñas 
de Infantil pueden acercarse a un tiempo muy 
lejano, conocerlo, comprenderlo y valorarlo 
mediante experiencias con la cultura hereda-
da en su entorno actual, donde el patrimonio 
musical, literario e histórico-artístico se con-
vierten en el eje de los aprendizajes. De este 
modo, se demuestra que las personas durante 
los primeros años de vida tienen capacidad 
suficiente para aprender sobre su cultura de-
sarrollando así actitudes de interés, respeto 
y cuidado. Para diseñar el proyecto educati-
vo, se ha realizado una amplia investigación 
histórica sobre la cultura andalusí, particu-
larmente, literaria, artística y musical, a fin 
de realizar un diseño didáctico ajustado a los 
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intereses y motivaciones del alumnado de 
Educación Infantil. Haciendo uso de la crea-
tividad y de actividades experimentales, se ha 
conseguido que un tema, que a priori puede 
ser abstracto para crianzas de esta edad, re-
sulte sumamente atractivo y llegue a conectar 
con sus emociones.  Durante dicho proceso, 
los niños y las niñas intervinieron en todo mo-
mento para aportar nuevas ideas y participa-
ron activamente en labores de investigación 
y producción, siendo el aprendizaje fruto de 
la construcción de su propio conocimiento. 
Los resultados de las actividades han sido 
analizados atendiendo a los aprendizajes con-
seguidos por los escolares, principalmente el 
aprendizaje de conceptos, el desarrollo de ha-
bilidades artísticas, la expresión de sus emo-
ciones y los valores y actitudes alcanzados 
tras la puesta en práctica del diseño didáctico. 
Podemos concluir que los niños y las niñas 
fueron progresivamente interesándose por 
la temática queriendo vivenciar lo aprendido 
en los espacios patrimoniales de la ciudad de 
Sevilla, implicando y comunicando ello a sus 
familias y, por tanto, no quedando el apren-
dizaje constreñido al aula donde se genera el 
conocimiento. 
Palabras clave: Educación Infantil / educa-
ción patrimonial / educación artística / he-
rencia cultural / innovación pedagógica.

make a subject, which a priori may be abstract for 
children of this age, extremely attractive and to 
connect with their emotions. During this process, 
the children have been involved at all times to con-
tribute new ideas and have actively participated 
in research and production work, the learning 
being the result of the construction of their own 
knowledge. The results of the activities has been 
analysed in terms of the learning achieved by the 
schoolchildren, mainly the learning of concepts, 
the development of artistic skills, the expression 
of their emotions and the values and attitudes 
reached after the implementation of the didactic 
design. We can conclude that the children became 
progressively more interested in the subject and 
want to experience what they have learnt in the 
heritage sites of the city of Seville, involving and 
communicating this to their families and, there-
fore, learning is not confined to the classroom 
where knowledge is generated. 
Keywords: Early childhood education / heritage 
education / arts education / cultural background 
/ educational innovation.

1. Introducción
Las autoras de este trabajo, profesora-tutora y alumna en formación para maes-
tra de Educación Infantil, presentan una experiencia formativa que surge, pri-
meramente, en la alumna tras cursar la asignatura “Didáctica del Patrimonio 
Cultural de Andalucía” en 4º curso del Grado en Educación Infantil, que tiene 
continuidad a través de la tutorización de sus prácticas docentes en un colegio 
de la provincia de Sevilla y que han estado vinculadas a su Trabajo de Fin de 
Estudios (TFE). 

Para abordar la experiencia formativa hay varias dimensiones-objetivos que 
se toman como referentes-clave en su desarrollo. El primero de ellos es dise-
ñar y aplicar propuestas de intervención didáctica que se alejen de los modelos 
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tradicionales y de las prácticas rutinarias mayoritarias en el aula de Infantil. 
Cuando decimos esto nos referimos al uso generalizado de proyectos editoria-
les con temáticas sugerentes en apariencia pero distanciados del entorno co-
tidiano, social y cultural de los niños y niñas. Tales editoriales, por encima de 
todo, ofrecen fichas de trabajo en las que la creatividad y la construcción de los 
aprendizajes están muy condicionadas por un estándar, que el alumnado debe 
alcanzar por igual, sin tener en cuenta los ritmos de aprendizaje y la diversidad 
del aula. La segunda dimensión-objetivo es aproximar a los niños y niñas, a tra-
vés de una triple clasificación, interconectada y con utilidad, de conceptos, pro-
cedimientos y actitudes-valores que por su genealogía se consideran poco apro-
piados para un aula de Infantil como la Historia, el conocimiento de la Poesía, 
el Arte o la Música. Por esto se apuesta, ya que si bien en el aula de Infantil se 
trabaja con la Historia, el Arte o con la Literatura, es a través de procedimientos 
como la recreación de una cueva prehistórica o un castillo medieval, la repro-
ducción de técnicas pictóricas o la memorización de poemas o cancioncillas sin 
conocer el porqué de estas creaciones y su pervivencia hasta llegar a nosotros 
ni los valores que contienen. Con la búsqueda de utilidad de los contenidos in-
tentamos que se generen pensamientos propios y vivencias en los niños y niñas, 
es decir, un pensamiento crítico y creativo sobre lo aprendido que los vaya for-
mando como personas. En este sentido el conocimiento escolar se construye en 
el aula y el aula se convierte en el epicentro de experiencias significativas que se 
vinculan con el entorno y la vida de los escolares, donde no solo se fomenta el 
interés por la cultura sino también el compromiso con su formación ciudadana. 

2. Fundamentación teórica
El Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
siglo XXI define cuatro pilares sobre los que ésta ha de sustentarse: aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, 
1996). Estos pilares se han tomado como principios didácticos para la acción 
docente, que en los siguientes apartados presentamos, y, además, constituyen 
las finalidades del sistema didáctico de esta propuesta en la que contenidos, 
metodología-actividades y evaluación están coherentemente interrelaciona-
dos (García Pérez y Porlán, 2017).

La Historia puede abordarse en Educación Infantil y, aunque no aparezca 
reflejada como disciplina de conocimiento en el currículum en ninguna de sus 
tres áreas, a saber: Autonomía e iniciativa personal, Conocimiento del entor-
no, Lenguajes: comunicación y representación; su aprendizaje contribuye a la 
construcción de la identidad, a comprender las huellas del pasado en el entorno 
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de los escolares y el trabajo con las fuentes históricas implica diferentes for-
mas de comunicación y representación (Espinosa Moreno y Gregorio Olivares, 
2017: 196) pero ha de tener un tratamiento didáctico adaptado a los intereses, 
motivaciones y desarrollo intelectual del niño y la niña, un tratamiento que ha 
de relacionar e integrar los elementos del sistema didáctico antes mencionado: 
contenidos-metodología y evaluación. 

Además de la Historia, el patrimonio cultural en su complejidad tampoco 
está incluido plenamente en el currículum con lo que en la práctica docente se 
utiliza como un complemento o un recurso que, puntual o anecdóticamente, 
aparece en la programación de aula. Frente a esto, el modelo didáctico para la 
enseñanza y difusión del patrimonio cultural es el que se ha venido defendien-
do en los trabajos presentados en este Congresso y, recientemente, en Duarte 
Piña y Díaz de Mayorga Ramos (2020). En ese sentido, la didáctica del patrimo-
nio cultural se entiende desde una perspectiva sistémica, integradora y com-
pleja, donde los referentes patrimoniales constituyen un único hecho sociocul-
tural, configurado por diversas manifestaciones de carácter histórico-artístico, 
etnológico, científico-tecnológico y natural, permitiendo el conocimiento de 
las diferentes sociedades tanto del pasado como del presente, dando lugar a es-
tructuras de identidad social que se convierten en símbolos culturales (Estepa 
Giménez y Cuenca López, 2006). Y continuando con estos autores, se persigue 
el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y las niñas a través del 
establecimiento de vínculos con elementos patrimoniales con la finalidad de 
promover su disfrute, defensa, conservación, promoción y socialización (Cuen-
ca López y Estepa Giménez, 2017).

Consideramos que en la infancia se tiene noción del tiempo y del cambio, 
de su tiempo y de sus cambios, aunque no del tiempo histórico. Sin embargo, 
desde esta base se pueden realizar aproximaciones a la Historia y a la cultura de 
épocas históricas que han llegado hasta nosotros como patrimonio. Estas apro-
ximaciones entendemos que deberían realizarse desde el entorno, las vivencias 
y experiencias de los niños y niñas, hacia los otros entornos, vivencias y expe-
riencias porque, en tanto que seres humanos creadores, coincidimos a pesar del 
tiempo transcurrido. Para estas aproximaciones tenemos en cuenta las orienta-
ciones metodológicas propuestas por Miralles Martínez y Rivero Gracia (2012: 
83-84): aprendizajes significativos, trabajo globalizado con las tres áreas del 
currículo, implicación y participación, las ideas e intereses de los niños como 
base de la programación, el acercamiento lúdico y el fomento de relaciones y 
asociaciones a los contenidos, la importancia de la narración, contar con expe-
riencias y vivencias cercanas, el papel de la imagen como manera de acercarse 
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a los tiempos históricos, recursos y materiales motivadores y el protagonismo 
de los niños y sus familias. Y, particularmente, esta propuesta sigue el modelo 
de investigación como paradigma del conocimiento profesional y escolar que 
desarrolla el Proyecto IRES (1991).

Siguiendo a Cava Pagán y Arias Ferrer (2021) afirmamos que es posible el 
acercamiento a la herencia del pasado puesto que de forma natural los niños 
y niñas sienten curiosidad por él, sobre el que preguntan, dialogan y compar-
ten sus ideas. También nos apoyamos en estas autoras en relación a su plan-
teamiento sobre la didáctica del objeto y, en especial, sobre las fases, acciones y 
preguntas vinculadas al análisis de las fuentes objetuales (Id., ibid.: 228).

Concebimos, por tanto, el aula como espacio de investigación y creación 
donde la motivación e implicación del alumnado, más allá del protagonismo 
que se le otorgue, y las actividades y recursos diseñados conforman un triángu-
lo equilibrado cuyas líneas llegan desde la realidad exterior para configurar el 
conocimiento y vuelven a ella en forma de educación ciudadana. Unido a esto 
cobra especial interés el rincón de aula donde se van recogiendo las aportacio-
nes y resultados de los aprendizajes tal y como expone Puig Gutiérrez (2017) o a 
modo de museo (Duarte Piña y López Carrasco, 2017).

3. Breve explicación de la secuencia didáctica
La propuesta didáctica ha sido diseñada para ser realizada en nueve sesiones 
y para un grupo-clase de 4 años. La primera actividad del proyecto tuvo como 
objetivo captar la atención del alumnado para que se interesara por la temáti-
ca, además de realizar un acercamiento hacia el aprendizaje de la geografía y 
el paso del tiempo. Para hacerlo posible, se enlazó el cuento de Aladino con la 
historia de Al-Ándalus. En primer lugar, se pintaron unas huellas en el suelo que 
se dirigían a una lámpara mágica y después de que los niños y niñas la encon-
traron y la exploraron, contamos el cuento de Aladino. Posteriormente, abrimos 
un debate sobre el lugar de donde el protagonista procedía, descubriéndolo a 
través de la herramienta Google Earth. Así, situamos Arabia y nos desplaza-
mos por el mapa hasta la ubicación del colegio, observando el largo recorrido 
que hay entre ambos puntos. De repente, la lámpara mágica desapareció y tras 
buscarla por la clase, fue encontrada sobre un mapa, en concreto, encima de la 
península Arábiga. Con esto, se intuyó que el genio nos quería decir algo rela-
cionado con dicho lugar, por lo que explicamos la historia del comienzo de la 
Historia de Al-Ándalus moviendo unas imágenes sobre el mapa y dibujando el 
trazado del recorrido desde Oriente hasta la península Ibérica. Debido a que 
los musulmanes trajeron consigo muchas riquezas, el genio de la lámpara había 
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Figura 1 ∙ Objetos encontrados en la clase durante la 
actividad motivadora. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Alumnos repasando su nombre en árabe. 
Fuente: propia.
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dejado escondidas por el aula algunas de estas para que el alumnado pudiera 
descubrirlas: una naranja, una placa de yesería, un pañuelo de seda, especias, 
una pieza de ajedrez, un folio de papel y una pandereta. Tras encontrarlas, se 
les preguntó qué otras cosas querían conocer sobre esta cultura y se les invitó a 
que trajeran de casa objetos relacionados con ella.

Como ya aprendimos que los primeros musulmanes que llegaron a la Pe-
nínsula venían desde Arabia, en la segunda sesión nos dedicamos a investigar 
sobre la lengua que utilizaban para comunicarse. Tras expresar las ideas pre-
vias, los niños y niñas se dedicaron a averiguarlo a través de la tablet y después, 
hicimos un juego en el que tenían que identificar su nombre en árabe, contando 
con que estaba escrito en español debajo. Por último, todos escucharon cómo se 
pronunciaban y cada infante repasó su nombre con témpera.

De cara a vivir experiencias en primera persona relacionadas con la cultu-
ra andalusí, en la tercera sesión recibimos la visita de expertos en música ará-
bigo-andalusí, a través de instrumentos históricos usados en este periodo de 
convivencia entre las culturas cristiana, musulmana y judía. Los artistas nos 
ofrecieron un concierto didáctico y compartieron leyendas y relatos de Al-Án-
dalus, haciendo también referencias a las peculiaridades de los instrumentos 
y comparándolos con los usados en la actualidad. Siguiendo en la línea de la 
didáctica musical, en la tercera sesión se pretendía fomentar la interiorización 
de la influencia del periodo de Al-Ándalus en aspectos de nuestra cultura ac-
tual, como es el flamenco. Así, se realizó una actividad en la que se compararon 
cantos andalusíes con cantos del flamenco. Los niños y niñas debían imitar vo-
calmente ambas piezas hasta darse cuenta de la similitud existente entre ellos y 
reconocer en los vídeos elementos culturales característicos.

La llegada de los musulmanes a la península Ibérica tuvo una gran reper-
cusión, pues trajeron productos esenciales en nuestro día a día, como muchos 
alimentos, por lo que en la siguiente sesión la actividad consistió en conocerlos. 
Tras explorar sus ideas previas, los estudiantes analizaron un vídeo que ofrecía 
esa información y con el rol de investigadores, los identificaron en una ficha 
que contenía diversos alimentos. A continuación, nos adentramos en el mundo 
de la medicina andalusí, puesto que los alimentos en Al-Ándalus no solo eran 
usados para la nutrición sino también para prevenir o curar enfermedades. De 
forma que observando las imágenes del libro Los aromas de Al-Ándalus se indi-
caron las rutas que tomaron los musulmanes para llevar las especias a Al-Ánda-
lus, escenas de zocos, alimentos, flores... elementos en torno a los que giraba su 
gastronomía y su medicina. Seguidamente, después de dejar que el alumnado 
hiciera sus comentarios, comenzamos a manipular, tocando y oliendo, algunos 
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de esos productos que aparecían en el libro, tales como cebolla, laurel o romero, 
mientras escuchaban los remedios curativos que se utilizaban en dicha época.

El día siguiente, a través del uso de la imaginación, tuvimos el primer con-
tacto con la arquitectura andalusí. Para hacerlo posible de forma motivadora, la 
maestra en prácticas desapareció mágicamente de la clase y, simultáneamente, 
un vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla de la pizarra digital del aula. 
En este vídeo, la maestra aparecía en un palacio andalusí, advirtiendo y sor-
prendiéndose de lo que encontraba, desde elementos arquitectónicos hasta 
gastronomía o costumbres islámicas. Se pretendía representar que el genio la 
había hecho viajar a Al-Ándalus y, al final, esta pedía que la persona que tuviera 
la lámpara mágica, en el aula, la frotara para poder volver de nuevo allí y así 
describir lo vivido a los niños y niñas. Cuando lo hicieron, la maestra apare-
ció con recreaciones de yesería y azulejos que los dueños del palacio le habían 
regalado. Tras analizarlos, decidimos construir la arcada y los revestimientos 
de un palacio ya que así se podría construir parte de un monumento en clase 
ante la imposibilidad de hacer una excursión debido a la pandemia. Se elaboró 
el revestimiento coloreando azulejos y grabando la silueta de la yesería en papel 
utilizando la técnica Frotagge, además de añadir los nombres en árabe que ya 
habían hecho. 

Para indagar más en el arte andalusí, se visualizaron imágenes de los edi-
ficios más característicos de Andalucía con esta influencia artística tanto en la 
pantalla como en libros. Posteriormente, se habló sobre el rey poeta Al-Muta-
mid y su amada Itimad y se leyó un poema, representado en pictogramas, para 
que los infantes pudieran recitarlo, comentando después el significado que te-
nía para ellos. El objetivo era que conocieran uno de los grandes personajes de 
la Historia andalusí y se fomentara el interés por la poesía. Además, se contó 
con libros de poesía de dicho rey, tanto en español como en árabe para que apre-
ciara la diferencia entre ambos idiomas.

Avanzando en la línea del tiempo, en la siguiente sesión se explicó cómo se 
desarrolló el final de la etapa de Al-Ándalus, escenificando con imágenes sobre 
un mapa, la expulsión de los musulmanes por los castellanos y la adaptación del 
arte andalusí para desarrollar un nuevo estilo: el mudéjar. A raíz de ahí, conoci-
mos el palacio mudéjar más popular en nuestro entorno: Los Reales Alcázares de 
Sevilla, terminando la sesión con el juego Veo-veo, buscando elementos en imá-
genes de dicho lugar. La finalidad era que apreciaran el arte y fueran conscientes 
de que hay monumentos a nuestro alrededor que fácilmente pueden visitar. 

Por último, se llevó a cabo una dinámica para repasar todos los conoci-
mientos adquiridos. Así, bajo un mural se escondieron veinticuatro cosas 
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Figura 3 ∙ Exploración de yesería traída del palacio y técnica 
de Frotagge sobre esta. Fuente: propia.
Figura 4 ∙ Exploración de yesería traída del palacio y técnica 
de Frotagge sobre esta. Fuente: propia.



68
2

relacionadas con la temática, tales como fotografías, especias o plantas aro-
máticas. Uno por uno, debían escoger algo y explicar al resto de compañeros 
la relación que tenía con la cultura andalusí. Seguidamente, se hizo un debate 
sobre lo que más les había gustado del proyecto y se reflexionó sobre la impor-
tancia de apreciar, conservar y comunicar este aprendizaje sobre la riqueza del 
patrimonio cultural. Además de hablar sobre la valoración de otras culturas y 
el respeto hacia los musulmanes, quienes muchos de ellos hoy en día viven en 
nuestro país.

4. Resultados de la experiencia teniendo en cuenta las ideas 
de los niños y las niñas

A continuación, se exponen los resultados de la experiencia, destacando princi-
palmente aquellas actividades y momentos que han provocado un mayor interés 
en el alumnado y han desencadenado una respuesta relevante por parte de este.

En primer lugar, la actividad motivadora fue una de las dinámicas más sig-
nificativas ya que generó gran motivación y sirvió para crear la curiosidad nece-
saria para tener ganas de aprender y dejarse cautivar por el encanto de Al-Án-
dalus, reflejándose en las caras de emoción y comentarios como el de “quiero 
descubrir más”. A partir de este momento, el grupo clase se unió para que entre 
todos averiguaran sobre un tema que desconocían por completo, y a pesar de su 
complejidad, siguieron el hilo conductor como si de un cuento infantil se tra-
tara. Se involucraron tanto que durante el tiempo libre y de forma voluntaria, 
dibujaban palacios, naranjos, musulmanes navegando hacia la Península..., y 
dejaban transcurrir su imaginación durante los recreos mientras jugaban a con-
vertirse en el genio, a pedir deseos a la lámpara mágica, a representar concier-
tos de música andalusí, a ser cocineros y médicos simulando que utilizan espe-
cias para hacer recetas y curar a los demás, incluso a representar “un museo de 
Al-Ándalus” en el que algunos vendían entradas imaginarias y otros hacían de 
guía turístico.

Además, el grupo clase y las docentes trabajaron unidos para investigar y 
crear material, teniendo un objetivo común, como fue la construcción del pa-
lacio, el cual admiraban mientras lo iban levantando, sintiendo un profundo 
orgullo de lo que estaban logrando.

La implicación del alumnado se vio reflejada en el desarrollo del proyecto, 
pues como se les invitaba a reflexionar y a dar su opinión en todo momento, 
sus ideas fueron determinantes para investigar temas de interés, que en princi-
pio no estaban planificados, como por ejemplo conocer sobre la escuela de Al-
Ándalus, sus materiales para estudiar y sus costumbres, dejándose llevar por la 



68
3

Figura 5 ∙ Dibujos sobre el palacio de Aladino. 
Fuente: propia.
Figura 6 ∙ Preparación de un rincón de aula dedicado al arte 
andalusí. Fuente: propia.
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Figura 7∙ Rincón de Las huellas de Al-Ándalus. 
Fuente: propia.
Figura 8 ∙ Alumnos en un concierto de música andalusí 
celebrado en su colegio. Fuente: propia.
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curiosidad que les caracteriza al intentar traducir una tablilla en árabe del siglo 
XIII. También, se hizo notar su protagonismo en base a los objetos que apor-
taban al aula de forma voluntaria, tales como: ropa de estilo islámico, cuento 
infantil escrito en árabe, especias, juego de ajedrez, otra versión del cuento de 
Aladino, té... Todo lo que se traía al aula se añadía al rincón de Las huellas de 
Al-Ándalus, junto a materiales usados en clase como el azulejo o los pictogra-
mas del poema. También, había una colección de cuentos y libros de poesía y 
con imágenes sobre arte y costumbres andalusíes a los que el alumnado accedía 
voluntariamente durante su tiempo libre. Cuando lo hacían, expresaban lo que 
veían y lo relacionaban con lo que habían aprendido durante el proyecto, mos-
trando una gran emoción cuando encontraban un elemento que identificaban, 
como un arco de un palacio. 

A su vez, nos consta que todo lo que iban aprendiendo se lo iban comuni-
cando a sus familias con entusiasmo, sorprendiéndose del gran conocimiento 
que sus hijos e hijas estaban adquiriendo, invirtiéndose así los roles de quien 
enseña y quien aprende ya que muchas de las cosas las familias desconocían: 
“Mi hija me ha dicho que en Al-Ándalus se tomaban un zumo de cebolla para el 
dolor de oídos, ¿eso es verdad?” preguntó en una ocasión una madre. Además, 
debido a lo atractivo que les pareció conocer monumentos de arte andalusí y 
mudéjar, pidieron a sus familiares que los llevaran a palacios, siendo varios los 
que fueron al final a Los Reales Alcázares y compartieron con los demás lo que 
vieron, siendo capaces de reconocer elementos arquitectónicos que habíamos 
aprendido previamente.

Por otro lado, experimentar en primera persona un concierto didáctico de 
música andalusí teniendo la oportunidad además de observar reproducciones 
exactas de instrumentos históricos que se encuentran extinguidos en la actua-
lidad, permitió hacer un viaje al pasado y contribuyó considerablemente para 
conectar las emociones de los niños y niñas con la cultura andalusí.

En definitiva, aunque el grupo-clase no haya podido visitar monumentos, 
se ha hecho todo lo posible para que la cultura en forma de costumbres, mú-
sica, arte e historia llegue a los niños y niñas de Infantil, siendo acogidos por 
estos con cariño y entusiasmo. Los resultados demuestran que no solo se han 
comprometido llevando a cabo las actividades planificadas, sino que han parti-
cipado sugiriendo ideas en todo momento que han ampliado los conceptos de 
las actividades iniciales, viviendo Al-Ándalus en su tiempo libre y llevándose 
los conocimientos a casa para compartir con el resto de personas de su familia 
lo que han aprendido y disfrutado. Además, han demostrado una gran madu-
rez al querer siempre analizar, cuestionárselo todo y dar una opinión, con juicio 
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Figura 9 ∙ Alumnas leyendo libros sobre Al-Ándalus en el 
rincón-palacio una vez acabado. Fuente: propia.
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propio, que evidencie sus habilidades y capacidades de interpretar la realidad. 
Y lo más importante, han desarrollado vínculos hacia el legado andalusí que 
van a determinar que sean personas sensibles al patrimonio cultural, pues con 
4 años de edad han demostrado su interés por comunicarlo y que lo aprendido 
no quedara encerrado en el aula.

Conclusión
Es fácil ofrecer una conclusión al diseño y la experiencia formativa en base a los 
objetivos y el fundamento teórico pues podríamos decir que se han alcanzado y 
desarrollado, pero no nos va a ser posible conocer hasta dónde han podido lle-
gar los aprendizajes, que han anidado en los conocimientos y sentimientos de 
los niños y las niñas de 4 años. No obstante, sin ser pretenciosas creemos que el 
Arte, la Literatura, la Música, a través de una didáctica del patrimonio cultural y 
del objeto, suscitan emociones nada efímeras y que pueden perdurar. 

El significado patrimonial actual es heredero de los avatares de nuestra 
Historia. Este es el motivo por el cual el proyecto educativo se titula Las huellas 
de Al-Ándalus, porque ya desde el título queríamos que la propuesta didáctica 
sirviera para que el alumnado aprendiera a interpretar la cultura andalusí en 
su momento histórico y descubriera sus grandes valores y, podemos afirmar, 
que ha quedado en ellos una huella difícil de borrar. Consideramos así, que este 
vínculo afectivo es la clave para formar a una ciudadanía que defienda y proteja 
su patrimonio, utilizando además el conocimiento como herramienta para su-
perar inseguridades hacia otras culturas y propiciar valores de respeto para una 
mejora de la sociedad.
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1. Conceitos norteadores e situação em que foram aplicados
Ao utilizar plataformas de Educação a Distância (EaD) dentro do Curso de Li-
cenciatura em Artes Visuais, desenvolvi aos poucos uma metodologia a partir 
das seguintes premissas: a) as tecnologias e mídias, como produção humana e 
extensão de nossos corpos cognitivos, propiciam outras maneiras de afetar e 
de ser afetado; b) é preciso reconhecer e promover uma poética para e com os 
meios tecnológicos; c) o uso de tecnologias para a educação, em qualquer nível 
e em quaisquer áreas, requer uma metodologia que propicie a integração afe-
tiva entre corpos acoplados a máquinas, bem como um pensar crítico sobre os 
fenômenos culturais e comportamentos viventes interconectados. 

Considero um privilégio ter convivido com máquinas midiáticas desde a in-
fância. Minha relação com elas é amorosa, porque elas participaram da minha 
vida e do meu imaginário de forma lúdica e criativa. É incompreensível para 
mim a resistência em incluí-las, quando possível, no cotidiano da educação. 
Assim, foi com naturalidade que, devido a pandemia causada pela COVID-19, 
assumi atividades na condição do que a Universidade denominou de Ensino 
Remoto Emergencial (ERE). 

O que se segue é um relato sobre a introdução das mídias e tecnologias como 
tema e parte de uma metodologia, às quais vinculam-se as artes como conheci-
mento, reunidas em uma experiência de jogo poético-educativo (Schiller, 1989).

2. Uma [in]disciplina
Meu relato circunscreve-se à turma de 2020, cujo ingresso deu-se em plena 
pandemia, na Disciplina Laboratório de Arte Tecnologia e Ensino (LabATE). 
Ela recebe obrigatoriamente os estudantes em segunda etapa do curso, e ocu-
pou as plataformas on-line Moodle e MConf, gratuitas e abertas, disponibiliza-
das pela Universidade. O desafio era manter os matriculados no estudo univer-
sitário, evitando a evasão. 

Penso que a modalidade remota salienta que os papéis que desempenha-
mos na educação do outro vão além de organizar, mediar e compartilhar conhe-
cimentos; somos, nós, docentes, os principais centralizadores dos afetos que se 
entrecruzam na situação educativa. Associo o tempo-espaço educativo ao fa-
moso banquete platônico (Platão, 2017), que reúne, agrada e diverte os corpos, 
com o objetivo de promover a troca de ideias. O tema do amor que atravessa a 
obra não é casual: Eros — entidade aqui compreendida como princípio criativo 
e organizador da vida, em oposição ao Caos — só pode surgir na abundância 
(Onfray, 2010). Esse princípio erótico nos vincula uns aos outros, nos completa 
e amplia o sentido de nossa existência (Mastroberti, 2017). 
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Figura 1 ∙ Cabeçalho da disciplina. Arte de minha autoria 
para a Plataforma Moodle. Fonte: própria.
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Questiono a necessidade de um laboratório informatizado como lugar lo-
calizado em tempo-espaço fixo e estruturado. Adoto, ao invés, critérios de 
“portabilidade” e “mobilidade”, envolvendo corpos e máquinas acopladas em 
ubiquidade (Mastroberti, 2020). Por isso, o cabeçalho da disciplina na Mood-
le traz a legenda que parodia a famosa frase do pintor René Magritte. Aqui, as 
experiências “laboratoriais” decorrerão, principalmente, dos agenciamentos e 
operações inclusivos das relações comportamentais humanas quando interco-
nectadas em rede, valorizadas em sua singularidade (Figura 1).

Em tempos pandêmicos, a LabATE tornou-se um local crucial para conversas 
sobre o futuro da educação universitária e escolar, tendo as artes visuais como 
ponto de partida e de chegada, e a tecnologia como meio de transporte e de troca 
de conhecimentos. Em virtude de sua metodologia interativa e aberta, assumi-a 
como “[in]disciplina”. Afinal, era preciso esclarecer aos estudantes que não tería-
mos como pensar as relações entre Arte, Tecnologia e Educação da mesma forma 
que fizemos ao cumprir um plano de ensino criado em tempos pré-pandêmicos.

3. No andar do jogo e da poesia
3.1 A transformação de uma plataforma dura em um sistema ludopoético

Apoio-me nas relações entre jogo, poética e educação, propondo o que eu chamo 
de ludopoética. Tenho por paradigmas fundamentais o pensamento sistêmico 
(Vasconcellos, 2013) e a teoria dos sistemas (Esteves-Vasconcellos, 2013). Nelas, 
os diversos componentes educativos — estudantes, professor, propostas, temas 
e materiais — são compreendidos em relações dinâmicas e interdependentes. 
Todo sistema pressupõe-se aberto e permeável ao meio. Assim, uma metologia 
ludopoética, embora alicerçada em uma temática e plano pré-definidos, pode 
flexibilizar-se conforme os contextos que se apresentam no momento. 

Esse sistema prevê a emulação de valores estéticos e éticos, cuja combinação 
gera uma poiesis educativa, no sentido aristotélico (Aristóteles, 2005). Ele reúne 
operações e agenciamentos expressivos, criativos, fatuais ou imaginários, cujo 
impacto desejamos emoafetivo. Em ludus, reconhecemos o jogo em sua maior 
abrangência, referindo-se a práticas interativas de significação simbólica e im-
buídas de uma poética própria. No jogo educativo, temos o estímulo à integração 
entre sujeitos e suas experiências cognitivas, geradas sempre que houver engaja-
mento e acordo quanto às regras (Huizinga, 2007). Ao propô-lo, ressignifico o co-
nhecimento como experiência vivida e como um paradigma estético enriquece-
dor de nossas produções de subjetividade (Guattari, 1992). Não se trata, portanto 
de mera transmissão de conteúdos por meio de procedimentos dirigidos a um 
resultado planejado conforme os interesses de quem os propõe.
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A Plataforma Moodle não cede facilmente à implementação de um sistema 
ludopoético. Embora, em sua origem, o verbo to moodle signifique a explora-
ção dinâmica, livre e criativa de eventos e materiais, a configuração para uso na 
Universidade não permite muita flexibilidade. Também a Plataforma MConf 
não foi programada para dinâmicas criativas e lúdicas. Opto por elas em virtude 
de uma postura crítica frente à fácil adesão das instituições de ensino superior, 
públicas e gratuitas, aos serviços oferecidos por grandes conglomerados, e o 
pouco investimento em softwares e aplicativos livres e abertos. Precários que 
sejam os recursos, conto com o manancial humano e suas infinitas possibilida-
des de invenção.

3.2 Na prática, a [in]disciplina tem suas regras
No sistema ludopoético dependente da emulação coletiva, o professor não deve 
eximir-se de participar como componente, ao lado dos estudantes. No caso de 
uma modalidade educativa por via de Mídias e Tecnologias de Informação e 
de Comunicação Digitais (MTICD), é preciso considerar esses componentes 
como corpos acoplados e interconectados, ubíquos porque interagentes, por via 
de dispositivos, em tempo-espaços diversos. Contamos com outras formas de 
imanência: imagens, textos, ícones, emojis, vídeos e áudios são manifestações 
estéticas significativas; elas potencializam a produção de sentido e o vínculo 
afetivo entre os participantes. O professor, importante catalisador de afetos, 
manifesta-se presente na câmera sempre aberta da MConf, mas também se 
imiscui como corpo poético em um tópico da disciplina (Figura 2). 

Mesmo a linguagem verbal, que em geral acreditamos descorporalizada, 
pode se constituir como uma imanência afetiva, a partir de uma retórica infor-
mal, ou discurso direto, dirigido a cada estudante em particular (Figura 3).

Por meio de acesso constante e comentários nos fóruns, cuja organização 
prefiro livre e aberta como uma única conversa em que todos participam, faço-
-me presente através de emojis, de frases provocativas, interagindo com o estu-
dante e levando-o a passear comigo, através de links externos que disponibilizo 
diretamente em minha fala (Figura 4).

O jogo virtual socrático solicita do estudante uma leitura crítica dos materiais 
dispostos para discussão, ampliada pelos demais comentários compartilhados 
pelos colegas. Pratica-se a colaboração na educação de si e na educação do outro; 
uma tessitura teórica complementar, coletiva e, progressivamente, mais comple-
xa, surge a medida em que aumentam, no fórum, o número de postagens.
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Figura 2 ∙ Cena do vídeo Traduzir-se. Video-
performance produzido pela autora. Fonte: própria. 
Disponível em: https://youtu.be/dkWpB6U1rXEa . 
Último acesso: 1 de junho de 2021.
Figura 2 ∙ Print-screen do cabeçalho do Fórum incluído 
no Tópico “Arte úmida e pós-digital”, disponível na 
Plataforma Moodle. Fonte: própria.

https://youtu.be/dkWpB6U1rXEa
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Figura 4 ∙ Print-screen de postagem em resposta ao 
comentário de um estudante, disponível na Plataforma Moodle. 
Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Print-screen do Tópico “Corpo-mídia e 
corporeidades”, disponível na Plataforma Moodle. Fonte 
própria.
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Figura 6 ∙ Excerto do poema “Invalid password”, postado por 
um estudante no Fórum “Arte úmida e pós-digital”, disponível 
na Plataforma Moodle. Fonte própria.
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Páginas teóricas digitalizadas surgem ao lado de vídeos e podcasts, e o es-
tudante pode optar pelo percurso que achar mais conveniente, lembrando que 
muitos, devido ao acesso exclusivo por celular, terão dificuldade na leitura de 
textos (Figura 5).

Na Figura 5 observamos o design de um tópico, projetado para estimular a 
participação e para aquecer a plataforma institucional. Ele inclui três dispara-
dores: uma videoperformance, um texto teórico e a gravação de uma videocon-
ferência. Todos os fóruns são, como este, designados como “Conversas”. O jogo 
permite ao estudante poetizar a teoria, em estilo antropofágico (Figura 6).

As proposições podem oferecer um percurso peripatético para além dos li-
mites da Moodle e da MConf e da impossibilidade de trânsito em tempo-espaço 
geofísico. Deambulamos juntos por vias inacessíveis aos nossos corpos biológi-
cos, mas abertos pelas MTICD. Redes sociais, portais e streams permitem, en-
quanto tagarelamos, o trânsito por locais-eventos intemporais, do passado e do 
presente. Nesse passeio livre por telas diversas, corpos ubíquos prescindem de 
máscaras (Figura 7).

No Fórum “Recortes do Cotidiano — em tempos de pandemia”, circulamos 
pelo tempo-espaço privado de cada um, coletando e compartilhando nossos 
cotidianos tecnodiversos (Yuk Hui, 2020) por meio de recursos que podem ser 
analógicos ou digitais (Figura 8).

Em outro vídeo, um estudante registra seu andar contínuo pelos cômodos 
do apartamento, enquanto que, com o celular na mão, grava corpos, máquinas, 
mídias tecnodiversas em regime de domesticidade, convivência e colaboração 
(Figura 9).

A Disciplina LabATE acabou sendo atravessada, em virtude de suas temáti-
cas, por uma espécie de meta-reflexão sobre as experiências dos estudantes que 
ingressaram na Universidade em pleno Ensino Remoto Emergencial. Em um 
Fórum criado especialmente para que eles expressassem não só inquietações e 
dificuldades, mas também experiências positivas e sugestões de aprimoramen-
to, a própria “[in]disciplina” foi avaliada. Através dele, observei a dificuldade 
de atender às diversas demandas, desde a aquisição de material especializado 
para as práticas de atelier, até possuir espaço físico adequado para os estudos. 
Muitos estudantes tiveram que voltar a morar com familiares, deixando a capi-
tal, perdendo acesso às lojas especializadas. Também comentaram sobre as au-
las on-line demasiado longas e exaustivas e os documentos digitais, difíceis de 
visualizar para leitura no celular (grande parte não tem computador ou compar-
tilha seu computador com a família). A inabilidade no uso do computador tam-
bém foi apontada, uma vez que o celular é o dispositivo mais usual. Problemas 
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Figura 7 ∙ Cena de encontro na Plataforma Mconf com 
exibição de vídeo. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Desenho digitalizado de uma estudante em seu 
quarto. Tópico “Recortes do Cotidiano — Em tempos de 
pandemia”. Fonte: própria.
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como estresse, depressão, conflitos familiares, doença ou morte causados pela 
Covid-19, também vieram à tona.

4. No andar ludopoético de corpos e máquinas
Retomo, agora, as premissas inicialmente colocadas neste trabalho, e debruço-
-me sobre os resultados alcançados na Disciplina LabATE. Em primeiro lugar, 
observo que termos como “educação a distância” ou “ensino remoto”, preci-
sariam ser reavaliados, no que se refere à educação por via de MTICD. O real 
distanciamento — o isolamento — só existe para aqueles que, pelos mais diver-
sos motivos, não conseguiram ingressar numa educação pós-digital, a qual re-
quisita o acoplamento entre corpos e máquinas em mobilidade e ubiquidade 
(Santaella, 2016). Tal impedimento menos tem a ver com restrições no campo 
do afeto, do que com uma vontade política de superar as desigualdades e de 
promover a inclusão sociotecnológica, em que o acesso às redes de MTICD e a 
uma educação midiática de qualidade, pública, gratuita e segura, sejam garan-
tidos como um direito de todos.

A performance altamente responsiva dos participantes da Disciplina LabATE 
comprovou a importância da presença corpo-afetiva, cuja imanência provou-se 
possível por meio de textos, imagens e materiais audiovisuais. A participação nos 
fóruns prosseguiu abundante, contínua e interessada até o final do período leti-
vo. Entre os 49 estudantes, contei 5 abandonos; 35 estudantes obtiveram conceito 
máximo. Para além das avaliações positivas recebidas, percebo que a experiência 
impactou a turma em muitos sentidos. No abraço entre teoria e prática, a meto-
dologia ludopoética conseguiu promover reflexões importantes sobre a descon-
fiança quanto à eficácia de uma educação por via de MTICD e sobre os seus usos 
éticos e estéticos na cultura, na arte e na vida. A metodologia, em si, além de ex-
perenciada, também foi, ela mesma, assunto debatido na disciplina, potenciali-
zando a formação dos futuros educadores de arte para uma educação em futuro 
pós-pandêmico. Verificamos que arte, corpos e mídias, se dispostos em relação 
sistêmica e lúdica, podem promover a real ampliação dos sujeitos. 

O uso emergencial de tecnologias e mídias parecem destacar que não po-
demos mais nos satisfazer com transmissões de conteúdo alienadas de corpos 
e afetos, fundamentais para uma melhor educação. Quando o Ensino Remoto 
foi instituído em nossa Universidade, corremos a fazer um sem-número de ca-
pacitações para o uso de MTICD, considerando que a “distância” física deveria 
ser compensada por qualificações técnicas e aquisição de competências para o 
uso de ferramentas e aplicativos. Neste momento, empresas privadas sugam os 
nossos dados em troca de ferramentas irrisórias que desviam a atenção do que 
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Figura 9 ∙ Cenas do vídeo “Dia 377”. Tópico “Recortes do 
Cotidiano — Em tempos de pandemia”. Disponível no YouTube 
mediante autorização. Fonte própria.
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realmente importa: a educação se faz entre viventes, ainda que através de máquinas. 
Com a metodologia ludopoética, pretendo a emulação de conhecimentos 

éticos e estéticos para fins de ampliação das subjetividades envolvidas. Ao apli-
cá-la em uma disciplina cujos temas envolvem arte, educação, tendo as mídias 
e tecnologias como assunto e como meio, enfatizo o interesse pelos afetos e 
pela promoção do humano, não o que se esconde por trás da máquina, mas o 
que nela é imanente.

Conclusão
A proposta ludopética, pensada para quaisquer ambiências educativas, mos-
trou-se capaz de promover a presença e o afeto através do jogo e da poesia, 
mesmo em plataformas duras como Moodle e MConf. Ao ministrar a Disciplina 
Laboratório de Arte, Tecnologia e Ensino em modalidade remota emergencial, 
enfrentei o desafio de evitar ao máximo a desmotivação e o abandono estudan-
til, cujo ingresso se deu em plena pandemia causada pela COVID-19. Superei as 
dificuldades, não com o uso de recursos sofisticados, mas contando com aque-
les disponibilizados pela Universidade e pelos alunos, focando nas diferentes 
formas de imanência através de linguagens promotoras da presença afetiva. 
Através de atividades lúdicas, criativas e interativas, potencializei um desen-
volvimento teórico-poético atravessado pelos meios tecnológicos, promovendo 
a reflexão e a consciencialização para os aspectos éticos e estéticos no uso de 
mídias e tecnologias na educação e na arte.
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1. Introdução 
As atividades escolares da rede pública estadual da Bahia foram retomadas 
com o ensino remoto emergencial sob medidas restritivas devido à pandemia 
do covid-19. Situado no bairro São Gonçalo do Retiro, em Salvador, as aulas no 
Laboratório de Cinema do Colégio Estadual Alberto Valença/ CINEAV decor-
rem do processo de flexibilização curricular com a oferta de disciplinas eletivas 
para estudantes do Ensino Médio de Tempo Integral. São encontros semanais, 
em ambientes virtuais de aprendizagem, para propor exercícios, ver em grupo 
as imagens e sons produzidos durante a semana e em seguida, conversar e tecer 
comentários sobre cada produção. Utilizamos dispositivos como ativações do 
processo criativo visando promover o protagonismo dos estudantes através da 
experimentação artística e sensível. 

A partir do pensamento foucaultiano acerca dos dispositivos, Gilles De-
leuze explora a ideia da multiplicidade e da abertura para o novo, sendo pos-
sível, através desse instrumento, criar novas subjetividades e que, aplicado ao 
cinema, segundo Pereira (2014), se apresentam como proposições ou dispara-
dores que potencializam as ações e se abrem para o inesperado. Nesse senti-
do, a noção de dispositivo no campo cinematográfico contemporâneo tem se 
revelado como uma interessante estratégia criativa, que se configura por meio 
de regras, jogos ou desafios, estabelecendo um campo amplo para a invenção. 
Nos voltaremos para seu uso pedagógico, através das experiências vivenciadas 
nos encontros do CINEAV, na produção de imagens a partir de três exercícios, 
adaptados do Cadernos do Inventar de Migliorin et al (2014), são eles: “Olhar e 
inventar”; “Cores e Texturas”; e “Espaços vazios”. Quais são os olhares desses 
adolescentes sobre o mundo? De quais maneiras eles percebem os objetos e pai-
sagem ao redor? O que essas imagens lhes dizem? Essas são algumas reflexões 
que emergem no CINEAV.

2. Um espaço de experiência e criação na escola
O diálogo frequente entre professor e aluno é uma ferramenta fundamental 
para a educação crítica e reflexiva. Paulo Freire em Pedagogia da autonomia re-
lata: “Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a inda-
gações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico 
e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho” (FREIRE, 1996:47). Nesse 
sentido, o professor é um mediador das experiências dos estudantes e participa 
coletivamente do processo de conhecimento.

A mediação deve ocorrer por meio de conversas, que pressuponha o espaço 
para escuta, para o silêncio e através da aproximação cuidadosa e sensível com 
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o outro. Martins (2014) aborda o conceito de mediação cultural fazendo uma 
analogia à um medicamento, que agita os sentidos do corpo e desperta a potên-
cia do encontro com a arte e a cultura. Segundo a autora “aqui o vírus é outro, 
um tipo que contamina esteticamente e modifica aquele que nutre e aumenta 
o vigor para perceber e transitar no mundo — uma saudável contaminação, e 
mais do que isso, necessária...” (MARTINS, 2014:250). O professor exerce o pa-
pel de mediador, de contaminador através do “vírus estético” e de elemento 
propulsor entre a arte e o aluno. 

No ensino de arte nas escolas, seja como disciplina ou integrada à um Labo-
ratório de Cinema como tratamos aqui, a prática de atividades de fruição e pro-
dução de imagens aponta para importância da observação dos diversos seres e 
coisas que compõem a realidade cotidiana. Segundo Ferraz e Fusari, “observar 
é olhar, pesquisar, detalhar, estar atento de diferentes maneiras às particulari-
dades visuais, relacionando-as entre si” (2010:76). Conhecer as imagens que 
nos rodeiam, através de estímulos ou da identificação com vivências pessoais é 
também uma maneira de alargar as possibilidades de contato com a realidade. 
A experimentação artística na escola pode ser analisada por professores e pes-
quisadores de diferentes áreas, pois é fruto do olhar sensível, criativo e interro-
gativo de crianças e adolescentes. 

3. A produção de imagens a partir da pedagogia do dispositivo
O CINEAV foi criado tendo em mente o formato de oficina que estimule a par-
ticipação dos estudantes, conforme uma disciplina eletiva no contraturno deve 
contemplar. Bertoletti (2012) caracteriza a educação na contemporaneidade 
pela necessidade de examinar e reconhecer os fenômenos de forma multidi-
mensional. Dessa maneira, as tendências educacionais voltam-se para constru-
ção do conhecimento de forma dinâmica, interdisciplinar e baseada em expe-
riências, ou seja, o aluno cria, vivencia e relaciona, compreendendo as várias 
dimensões do conteúdo estudado. 

Visando promover aos alunos práticas associadas a realidade social que es-
tão inseridos, permitindo que eles produzam conhecimento, criem e empreen-
dam projetos, utilizamos como abordagem metodológica o uso de dispositivos. 
Apesar desse conceito estar ligado a estudos filosóficos e reflexões sobre os pro-
cessos criativos na arte, o presente texto detém-se à pedagogia do dispositivo 
como uma abordagem para produção de sons e imagens na educação. 

A partir das proposições de Cesar Migliorin et al (2020) no artigo A peda-
gogia do dispositivo: pistas para criação de imagens, o dispositivo se constitui 
como uma ativação do ato criativo que permite atingir aspectos até então não 
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percebidos ou ocultados, tirando do lugar-comum e fazendo o aluno adentrar 
em um campo de múltiplas possibilidades. Nesse sentido, pode-se pensar esse 
exercício como uma aproximação entre arte e vida, agenciadas por processos e 
discursos subjetivos.

Nesse texto, Migliorin et al (2020) sugere alguns pontos que norteiam a 
criação de imagens na escola a partir dos dispositivos. São eles: a potência dos 
compartilhamentos e trocas no grupo a partir das imagens trazidas de fora para 
dentro; todos podem fazer cinema, então uma cultura cinematográfica pode 
ampliar os estímulos, mas também pode estabelecer uma hierarquização, por-
tanto, essas informações não estão no centro do processo; não há regras sobre o 
que deve ser uma boa imagem, logo, também não há competição; a cada plano 
seleciona-se uma temporalidade que é captada e afetada pelo olhar quando se 
revê as produções; as imagens antecedem o roteiro, dessa forma, esquiva-se da 
hierarquia entre os estudantes que escrevem e leem bem, bem como da ideia da 
imagem como ilustração de um texto; documentar como um ação que reproduz 
e representa a realidade em um só gesto; o desvio de um direcionamento ou de 
uma funcionalidade das imagens a partir de temáticas; e finalmente, uma aber-
tura para o acaso ou a “política do esbarrão”.

Direcionando o olhar para o aspecto pedagógico, não se objetiva a transmis-
são de um saber técnico a partir desses exercícios, mas sim uma pedagogia que 
trabalhe com os afetos e as reconfigurações de mundo por parte dos sujeitos. Os 
professores atuam como mediadores de experiências que incitam a autonomia 
e o engajamento dos alunos.

4. Relatos de experiências no CINEAV
O tempo dos encontros no CINEAV é reservado para observar as produções en-
viadas pelos estudantes através da plataforma Google Classroom, feitas com a 
câmera dos seus smartphones. As reuniões ocorreram semanalmente de forma 
virtual (Figura 1), onde conversamos a partir das percepções sobre cada foto-
grafia. Para evitar comparações, competições ou receio em expor seus traba-
lhos, optamos por à princípio, não identificar a autoria no momento da apresen-
tação. Entre diversas imagens produzidas pelos alunos, selecionamos algumas 
para compor o texto, assim como comentários e reflexões feitos a partir delas. 
Os encontros foram gravados e assistidos posteriormente para relembrar e 
apresentar aqui alguns apontamentos.
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Figura 1 ∙ Aula virtual do CINEAV. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Fotografia produzida por aluno(a) no dispositivo 
“Olhar e Inventar”. Fonte: acervo do CINEAV.
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Figura 3 ∙ Fotografia produzida por aluno(a) no dispositivo 
“Olhar e Inventar”. Fonte: acervo do CINEAV.
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4.1 Olhar e inventar
Utilizamos o dispositivo chamado “Olhar e Inventar” visando provocar e des-
naturalizar o olhar dos estudantes para os elementos de composição das ima-
gens. A proposta consistiu em fazer fotografias com seus próprios aparelhos 
celulares, mobilizados pelas micro composições visuais: cor, linhas e curvas, 
textura, luz e sombra, perspectiva, figura e fundo, escalas de planos, quadro e 
fora de quadro e ponto de vista. 

Iniciamos as conversas sobre cada imagem apresentada a partir do dispo-
sitivo proposto. Vimos uma paisagem (Figura 2), uma vista do bairro vizinho, o 
Arraial do Retiro, com várias casas ao fundo dispostas em um morro e em pri-
meiro plano, dois vasos de plantas apoiados em um muro. Um aluno comentou 
sobre as texturas das construções, enquanto outro, observou a aglomeração de 
construções remetendo ao sentimento de identidade e união que a comunidade 
representa para ele, assim como o cuidado e afeto suscitado pelas plantas. 

Em outra paisagem, vemos a comunidade vizinha que não conseguimos iden-
tificar qual é ao certo, mas reconhecemos (Figura 3). Essa paisagem desperta o 
interesse dos estudantes porque através da geografia do bairro situado em uma 
região alta é possível observar os horizontes vizinhos, comum a muitos deles. 
Um aluno comentou sobre achar que uma caixa d’água parecia um disco voador 
e uma aluna disse que quando criança, achava que as palmeiras no alto do mor-
ro era a praia. Mas o que tem ali afinal? Que bairro é aquele? Vários questiona-
mentos foram feitos a respeito do território que habitamos e das paisagens que 
observamos. As linhas do telhado parecem conduzir nosso olhar para um ponto 
de fuga. Um dispositivo voltado para os aspectos formais que constituem uma 
imagem, entre tantas reflexões, nos voltou para imagens que reconhecemos e 
compartilhamos diariamente. Tornou-se uma descoberta do território, como a 
pista indicada no Cadernos do Inventar apresenta: “Viver a própria comunidade 
com curiosidade e abertura, como lugar de experimentação e crescimento. (...) 
Prestar atenção para os espaços, os detalhes, os sujeitos do dia a dia, explorar o 
cotidiano a partir de novas perspectivas” (Migliorin, 2014:14). Naquele encontro, 
visualizamos o nosso bairro e os bairros vizinhos por diferentes ângulos. 

4.2 Cores e Texturas
Este dispositivo propõe uma reflexão sobre a diversidade, a singularidades dos 
corpos, a multiplicidade de peles e marcas compondo um inventário de cores e 
texturas corporais. Adaptamos o exercício, sugerindo que as fotografias fossem 
feitas em casa de acordo com os protocolos de segurança devido à pandemia e 
não vídeos com pessoas da comunidade, como é sugerido no material. 



71
1

Figura 4 ∙ Fotografia produzida por aluno(a) no dispositivo 
“Cores e texturas”. Fonte: acervo do CINEAV.
Figura 5 ∙ Fotografia produzida por aluno(a) no dispositivo 
“Cores e texturas”. Fonte: acervo do CINEAV.
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Ao visualizar algumas imagens, percebemos o quanto os alunos direciona-
ram suas percepções para o movimento, as tensões corporais, texturas e dobras 
do corpo. Foram feitas algumas selfies, imagens bem próximas, investigando 
as linhas e rugas da pele e outras mais afastadas representando gestos. Até que 
aparece na tela a imagem de uma criança de costas em frente a uma televisão, 
provavelmente assistindo um desenho animado (Figura 4). Será que ela estava 
dançando? Imitando algum personagem? Algumas alunas do Ensino Médio, 
apesar de muito novas, já são mães. Uma delas comentou que gostou muito da 
fotografia porque lembrava seu filho e como ele fica empolgado quando vê seus 
personagens favoritos. Conversamos sobre a espontaneidade da criança e o re-
gistro desse instante, assim como tantas outras expressões e descobertas delas 
que buscamos eternizar em imagens. 

Numa outra imagem (Figura 5), percebemos uma experiência com a luz que 
entra da janela, ilumina o corpo e projeta a sombra da rede de proteção. Um 
aluno diz imediatamente que as regras não foram cumpridas, pois a textura não 
é do próprio corpo e sim, projetada sobre ele. Já uma outra aluna defende que o 
corpo foi fotografado, mas que alguns elementos podem chamar mais atenção. 
Por que não quebrar regras? Os dispositivos delimitam, mas também impulsio-
nam para novas reflexões e experiências sensíveis. Mas e a imagem, o que nos 
diz? Parece sentir saudade do que está do lado fora ou um desejo de sair. Refle-
xos do isolamento social.

4.3 Espaços vazios
A proposta desse dispositivo é entender o interior das casas como constituidor 
de intimidade e afeto através de objetos ou até da organização do ambiente do-
méstico por quem ocupa. Durante o período de isolamento social que vivemos 
devido à pandemia do covid-19, temos ficados por um período muito maior em 
nossas casas e muitas vezes, reformando, mudando os móveis de lugar e esta-
belecendo outras relações com espaço. 

No nosso encontro virtual, os alunos trouxeram imagens de salas, quartos, 
cozinhas, que chamaram muito a atenção através da observação atenta dos de-
talhes. Uma parede com pinturas de triângulos coloridos, gerou alguns comen-
tários, pois muitas pessoas aderiram à essa tendência na quarentena. Em outra 
imagem (Figura 6), o que chama atenção é quantidade de elementos na sala. 
Um aluno comentou que não podemos dizer que o espaço está vazio, pois está 
repleto de objetos que mal cabem nas prateleiras abaixo da televisão. Vários 
porta-retratos, objetos pesquenos, um ventilador, uma letra “R”, provavelmete 
a inicial do nome do morador ou moradora da casa.
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Figura 6 ∙ Fotografia produzida por aluno(a) no dispositivo 
“Espaços vazios”. Fonte: acervo do CINEAV.
Figura 7 ∙ Fotografia produzida por aluno(a) no dispositivo 
“Espaços Vazios”. Fonte: acervo do CINEAV.
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Na fotografia seguinte (Figura 7), observamos uma rede que ocupa quase 
todo o quadro. Os detalhes da toalha de mesa chamam atenção. Um aluno co-
menta que parece que o autor(a) da fotografia estaria deitado na rede. Outro 
aluno observou que em cima da mesa tem um caderno e uma caneta. Talvez seja 
ali o espaço onde o aluno assiste as aulas online, sentado na cadeira de plástico 
em frente a uma janela ou varanda e com uma rede ao lado para os momentos 
de descanso. Aos poucos vamos desvendando ou inventando possibilidades.

Considerações finais
A configuração do CINEAV como um espaço legítimo de experiência artística 
tem contribuído de maneira incisiva para provocar o estudante e estimulá-los a 
criar. Esses exercícios promovem reflexões que são feitas no grupo, ampliando 
e compartilhando afetos, principalmente diante de um sistema de ensino remo-
to emergencial, onde há muitas dificuldades a serem superadas. Esse momento 
se constitui também como um espaço de escuta em que os jovens comentam 
sobre suas percepções de mundo. 

A partir dos comentários feitos pelos estudantes, acreditamos que essas vi-
vências estabelecem um espaço democrático para emancipação, engajamento, 
inquietação e redirecionamento do olhar para comunidade na qual os alunos 
residem. É interessante compartilhar entre o coletivo as escolhas fotográficas 
e perceber como eles se identificam, se reconhecem ou constroem narrativas 
através da imagem. Consideramos a pedagogia dos dispositivos uma aborda-
gem fértil que provocou e ativou a sensibilidade dos estudantes possibilitando, 
além do estudo conceitual sobre a composição de imagens, a observação atenta 
aos detalhes e aos aspectos subjetivos de cada produção. Os relatos feitos pe-
los estudantes através dos espaços de conversa, sugerem que essas atividades 
aprofundaram o conhecimento de si e do mundo, alimentaram a imaginação e 
afloraram suas potências criativas. 
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1. Introdução
O Zine é um tipo de publicação que se mantém em circulação há mais de se-
tenta anos como uma forma de autoexpressão acessível, entre outros aspectos, 
pela simplicidade gráfica e pela viabilidade econômica da produção. A sua de-
nominação origina-se da contração entre as palavras inglesas Fanatic e Maga-
zine (Revista do Fã) — Fanzine, ou ainda, Zine. Os conteúdos são dedicados aos 
temas variados porque atrelados às preferências dos seus criadores-produtores, 
em geral, amadores no ramo da comunicação, e fãs dos temas sobre os quais 
eles publicam. O Zines são impressos em pequenas tiragens, por esse motivo, 
alguns se tornam raros. Eles são trocados, vendidos ou enviados via postal para 
o endereço do interessado. Há eventos e feiras, às vezes específicos, para viabi-
lizar as trocas dos Zines entre os fãs (Andraus & Santos Neto, 2011; Magalhães, 
1993, 2009; Romenesko, 1993; Triggs, 2010; Fernandes, 2011).

Neste artigo, o Zine é abordado na condição de recurso didático utilizado 
em uma prática de ensino planejada por professores em formação inicial em 
artes visuais. Essa prática de ensino que se pretende propagar, objetivo desse 
artigo, foi viabilizada pela realização de uma Oficina de Zine endereçada aos 
estudantes da Sala de Atendimento Educacional Especializado em Altas Habi-
lidades/Superdotação (Sala de Recurso) abrigada uma escola pública, que in-
tegra a rede da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal (SEEDF).

A Oficina de Zine ocorreu no âmbito do Projeto Residência Pedagógica (RP) 
— Subrprojeto Artes Visuais da Universidade de Brasília (UnB). Esse projeto 
institucional compõe um programa homônimo fomentado e mantido nacio-
nalmente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supeior 
(CAPES), dele participam universidades públicas e particulares que ofertam 
licenciaturas em diferentes áreas do conhecimento. O objetivo do Projeto RP é 
inserir o professor em formação inicial na sala de aula da educação básica des-
de o quinto semestre do curso. Entre os desafios para planejar e realizar a Ofici-
na de Zine, as residentes do subprojeto artes visuais enfrentaram: (a) a atuação 
em sala de aula remota que se tornou o espaço escolar frente à pandemia insta-
lada em escala planetária, (b) o exercício da docência no contexto específico da 
Sala de Recursos; e, (c) a experiência de promover atividades práticas das artes 
visuais via tecnologias digitais que distanciaram, fisicamente, as residentes e 
os estudantes.

O artigo têm três partes: na primeira, desenvolvem-se as ideias sobre o Zine. 
Na sequência, apresenta-se o contexto educacional onde atuaram as professo-
res em formação; e, na terceira parte, descrevem-se as etapas de concepção 
e de aplicação da prática de ensino. Conclui-se destacando os desafios que a 



71
8

educação básica brasileira tem demandado à formação inicial de professores 
para atuar nas salas de aula, em especial, destacando-se a relação entre esses 
desafios e a promoção do ensino-apredizagem em artes visuais, momentanea-
mente potencializados pela situação de pandemia.

2. Zine: recurso didático e possibilidades pedagógicas em sala de aula
Em um estudo realizado junto a mestrandos em educação, Santos Neto (2010) 
fundamentando-se pelas ideias de Freire (2019, 2014, 2013, 2013a, 2013b), 
alerta para a necessidade de contextos educacionais favorecedores da consti-
tuição da subjetividade e da individualidade. No estudo, o autor utilizou o que 
ele denominou de fanzines autobiográficos, ou biograficzines, como recursos 
para que os mestrandos se percebessem livres de amarras, capazes de criar, de 
reinventarem-se. Segundo Santos Neto (2010), sob a perspectiva de leitura da 
realidade desde a ótica de Freire (2019:3), “o sujeito pode afirmar-se no mundo 
com autonomia e com capacidade de autoria”. 

Santos Neto (2010) explica que o primeiro Fanzine brasileiro foi produzido 
dentro da temática da ficção. O autor explica que a ficcção pode contribuir com 
a construção da subjetividade e da individualidade fundamentais para a con-
dição humana, articulando o racional com as características do sensível, dos 
afetos e imaginativa. Santos Neto diz que essa articulação pode auxiliar na par-
tilha de significados sobre real e o imaginário e, dessa forma, contribuir com a 
construção de sentidos para as experiências humanas, que se desdobram sobre 
a cultura desde que a humanidade voluntariamente apartou-se da natureza. 
Com fundamentos nessas ideias, Santos Neto (2010) cunhou o Biograficzine 
para auxiliar na investigação e na expressão da subjetividade. O autor buscou 
incentivar a pesquisa particular das situações autobiográficas e de formação 
que favoreceram a constituição dos mestrandos em educação, participantes do 
estudo, como professores. Santos Neto (2010:12) explica que “o Biograficzine 
pode produzir um efeito transformador, que leva à noção paradigmática de um 
ensino estanque para outro, que defende o autoconhecimento”. 

Paula e Milesk (2020) orientadas pelas ideias de Freire (2019a, 2019b) sobre 
a necessidade de promover a liberdade e a autonomia reflexiva nos ambientes 
escolares alertam sobre a relevância de considerar os saberes linguísticos dos 
estudantes e sobre evitar limitar os processos de ensino-aprendizagem aos gê-
neros linguísticos considerados adequados por um determinado grupo social. 
Sob essa perspectiva, as autoras utilizaram o Zine para promover a discussão das 
representações de corpo, gênero e raça e construíram espaço para que os auto-
res dos Zines, estudantes do ensino fundamental de uma escola da rede pública, 
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tivessem “voz e vez . . . a partir de seus valores, olhares e mundos” (p. 2).
O Projeto Zine Itinerante promoveu a articulação entre a cultura do zine e o 

jornalismo, em turmas do Ensino Médio (Bezerra & Medeiros, 2016). A peda-
gogia dialógica de Freire (2019a) fundamentou o projeto concebido por Bezerra 
e Medeiros (2016), que explicam que as oficinas lúdicas promovidas, tinham 
o objetivo de provocar a autonomia dos participantes. As autoras reivindicam 
que a educação deva ser entendida como um ato de comunicação que tem a 
responsabilidade de promover a emancipação dos sujeitos.

O estudo realizado por Andrade e Senna (2015) evidenciou propostas pe-
dagógicas focadas na promoção da autonomia e da valorização das interações. 
Nesse âmbito, os autores destacam a pontencialidade do Zine como “ferra-
menta libertária e de autoconhecimento” (p. 2). Sob a perspectiva de Andrade 
e Senna (2015), os processos de ensino-aprendizagem endereçados a uma edu-
cação transformadora, devem ser flexíveis, fomentar a descoberta, favorecer 
as interações e os compartilhamentos. Andrade e Senna (2015), afirmam que o 
Zine tem caráter libertário e anárquico não coadunado com categorias estéticas 
ou comunicacionais, que estão estabelecidas pelas áreas de conhecimento e, 
em geral, orientam os conteúdos disponibilzados nas escolas. 

Os estudos evidenciam a necessidade de garantia da autonomia e da liber-
dade nos processos de educação comprometida com a formação de sujeitos ca-
pazes de atribuir significados às experiências e à realidade de maneira singular 
(Andrade & Senna, 2015; Bezerra & Medeiros, 2016; Paula & Milesk, 2020; San-
tos Neto, 2010). E, ainda, que os processos de formação inicial e continuada de 
professores também devem estar atentos às mesmas garantias e aos mesmos 
compromissos (Santos Neto, 2010). 

Os processos de ensino-aprendizagem apresentados anteriormente são 
ações que evidenciam a potencialidade do Zine como recurso didático inde-
pendente do nível de escolaridade e da área de conhecimento, no qual ele está 
sendo aplicado. Frente ao exposto, é possível evidenciar que a liberdade e o au-
toral, característicos da produção do Zine, subsidiam o uso desse formato de 
publicação como recurso pedagógico pontente que possivelmente se possa pro-
mover a educação dialógica e libertária (Freire 2019, 2014, 2013a, 2013b, 2013c).

3. As Salas de Recursos
As Salas de Atendimento Educacional Especializado em Altas Habilidades/
Superdotação (Sala de Recurso) são destinadas ao atendimento de estudantes 
com AH/Superdotação amparado pela Lei Federal nº 13.234, de 29/12/2015, que 
garante a identificação, o cadastramento e o atendimento desses estudantes 
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na educação básica e superior (Brasil, 2015). As Salas de Recurso do Centro de 
Ensino Médio Elefante Branco (CEMEB) pertencem à rede pública de ensino 
do Distrito Federal, atendem tanto aos estudantes da própria rede quanto aos 
estudantes da rede particular e estão dedicadas às diferentes áreas do conhe-
cimento. Para este artigo, destaca-se a Sala de Recurso de Artes Visuais, onde 
ocorreu a Oficina de Zine.

 Ao longo do tempo, várias legislações abordaram a questão do Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE). No Distrito Federal, de acordo com o le-
vantamento feito por Araújo (2021), “foi criado [em 1975] o Núcleo de Apoio à 
Aprendizagem do Superdotado, que reuniu um grupo de trabalho com peda-
gogos, psicólogos e orientadores educacionais, a fim de aprofundar os estu-
dos e elaborar instrumentos de identificação dos estudantes superdotados e/
ou talentosos” (p. 6). Os resultados das atividades daquele grupo de trabalho 
culminaram com o início efetivo do AEE em 1977. No Distrito Federal, junto 
à lesgislação federal, observa-se ainda a aplicação da Lei Orgânica nº 2352, de 
26/04/1999, que, em seu artigo 2º, determina como ocorrerá o AEE, pelo esta-
belecido nos seguintes itens: “I — núcleos especializados e dotados de recursos 
pedagógicos adequados; II — acompanhamento psicológico e orientação espe-
cífica aos pais dos alunos; III — promoção de estudos e pesquisas específicos 
nessa área de atendimento” (Distrito Federal, 1999).

No que diz respeito à abordagem teórico-metodológica que fundamenta 
as atividades realizadas nas Salas de Recurso, Araújo (2021) destaca que, em 
2000, a SEEDF optou pela adoção do Modelo dos Três Anéis (Renzulli, 2021). 
O autor afirma que “a concepção de superdotação dos Três Anéis tenta mostrar as 
principais dimensões do potencial humano para a produtividade criativa” (p. 6). 
Os anéis, afirma Araújo (2021), correspondem à intersecção de três fatores: (a) 
habilidade acima da média, (b) compromisso com a tarefa; e, (c) criatividade, 
característicos do comportamento de superdotação. Neste sentido, o autor re-
vela que a denominação do modelo parte da estrutura conceitual da Teoria dos 
Três Aneis e sua relação com as áreas gerais e específicas do desempenho hu-
mano. Segundo Araújo (2021), outra referência norteadora adotada pela SEE-
DF, foram as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica 
(Brasil, 2001).

4. Oficina de Zine: desafios e resultados
As atividades da Oficina de Zine ocorreram no contexto apresentado na seção 
anterior, entretanto, a Sala de Recurso foi transferida para o ambiente virtual de 
aprendizagem Escola em Casa DF (escolaemcasa.se.df.gov.br), em virtude da 
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pandemia que se instalou em escala planetária. Os participantes eram de faixa 
etária que variava entre 10 a 15 anos, de ambos os sexos, matriculados em escolas 
públicas ou particulares, atendidos regularmente na Sala de Recursos em horá-
rio contrário ao da escola. Vale ressaltar que, em geral, os estudantes estiveram 
acompanhados pelos pais ou responsáveis quando participaram das atividades.

A equipe incumbida das atividades da Oficina de Zine foi composta por duas 
professoras orientadoras da RP-Subprojeto de Artes Visuais e docentes do cur-
so de Artes Visuais — Licenciatura (UnB), uma professora preceptora das resi-
dentes e a regente da Sala de Recurso apresentada na seção anterior; e, por nove 
residentes e licenciandas em artes visuais. Nos primeiros encontros com as re-
sidentes que se preparavam para atuar, a preceptora explicou que os estudantes 
eram fãs de cinema, histórias em quadrinho e games. E, ainda, que muitos deles 
tinham personagens autorais, interesse por mitologia, histórias fantáticas e fic-
ção científica.

O planejamento das atividades da oficina, sob a supervisão das professoras 
orientadoras, coube às residentes. A Oficina de Zine foi concebida por cinco en-
contros na sala de aula remota apresentados a seguir. Na sala de aula remota, 
a supervisão e a orientação das ações das residentes couberam à preceptora. 

O primeiro encontro focou na introdução do conceito e nos modos de pro-
dução e de publicação do Zine. Os quatro encontros subsequentes, com um 
intervalo de uma semana entre eles, trataram da construção dos personagens, 
dos temas e das narrativas, da criação dos cenários e, por fim, da produção e da 
publicação dos Zines elaborados pelos estudantes (Figura 1, Figura 2 e Figura 3).

O início do processo de realização da Oficina de Zine foi marcado pela des-
crença das residentes que julgaram impossível realizar a atividade prática por 
meio de aulas virtuais. Depois, veio a surpresa pelo envolvimento dos estudan-
tes com a proposta (Figura 4, Figura 5 e Figura 6). As atividades da Oficina de 
Zine foram registradas em relatórios produzidos para cada encontro e em prints 
das telas do computador tanto para captar os momentos de explicação das re-
sidentes quanto para gravar as produções exibidas pelos estudantes. Os relató-
rios indicam que os estudantes, em sua maioria, não sabiam o que era um Zine 
e ficaram entusiasmados em aprender, em especial, a dobradura típica da sua 
confecção (Figura 3). 

A Elisa mostrou a coleção de Zines que ela tem, os alunos gostaram dos 
modelos, principalmente o modelo de dobradura. Apresentamos o tutorial da 
dobradura do papel, os alunos participaram com as câmeras ligadas. Na hora 
da dobradura praticamente todos participaram e houve muita comunicação. Os 
alunos gostaram da opção de Zine de dobradura, e assim foi proposto o tema 
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Figura 1 ∙ Pimeiro encontro da Oficina de Zine em Sala de 
Recurso — Sala de aula remota. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Atividade 2. À direita, personagens criados pelos 
estudantes. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Material pedagógico produzido para orientar a 
atividade de produção dos Zines. Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Produção dos Zines em sala de aula 
remota. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Estudante apresentando o seu Zines 
em sala de aula remota. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Estudante apresentando o seu Zines 
em sala de aula remota. Fonte: própria.
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dos sentimentos da pandemia, o aluno Lanyy expressou que já estava cansa-
do do tema se poderia falar sobre outro. O aluno José teve alguma dificuldade, 
mas, com paciência e todo jogo de cintura, fomos explicando aos poucos, até 
que ele atingisse o objetivo (Almeida, 2021:1).

O tema da pandemia foi acolhido pelos estudantes que expressaram senti-
mentos comuns sobre as consequências do confinamento, por exemplo, a von-
tade de viajar. Outros, porém, expressaram cansaço como o tema justificando 
que em muitas situaçãoes nas aulas remotas esse assunto estava sendo explora-
do. Eles, então, sugeriram tratar de outro tema. A reivindicação foi aceita pelas 
residentes. Sobre um Zine, os residentes registraram no relatório, “Anita apre-
sentou um Zine com tema da pandemia que trazia teor de sentimento, emo-
cionou muito” (Almeida, 2021:1). Em outro trecho do relatório, que registrou 
a atividade de criação de personagens, lê-se a descrição que um estudante fez 
do seu personagem: “O meu vaga no mundo sem propósito ou ambição, ele só 
existe sem ter a capacidade de ter escolhas ou sentimentos ruins ou bons, ele 
existe sem ter ciência da própria existência.... É como se ele fosse água, existe 
mas não tem pensamentos” (Almeida, 2021:1).

Ao final da oficina, as residentes expressaram que entre os desafios para pla-
nejar e realizar as atividades, os principais foram: (a) a atuação em sala de aula 
remota, (b) o exercício da docência no contexto específico da Sala de Recursos; 
e, (c) a experiência de promover atividades práticas das artes visuais via tec-
nologias digitais que distanciaram, fisicamente, os estudantes. Em específico 
sobre esse último item, as residentes relataram a expectativa de conseguir su-
perar a barreira física e ter sucesso na prática de produção dos zines, resultado 
que, segundo os relatórios, foi alcançado. Por fim, em um evento virtual promo-
vido pela escola que abriga a Sala de Recursos, uma estudante do grupo atendi-
do pelas residentes replicou o conhecimento sobre o Zine em uma atividade e 
ofereceu a prática aprendida, por ela, para os professores e os outros estudantes 
da escola.

Conclusão
As medidadas de isolamento social implicaram a suspensão da frequencia da 
comunidade escolar aos seus espaços físicos como forma de evitar o contágio 
pela covid-19. Esse confinamento gerou sentimentos e entendimentos parti-
culares sobre a realidade e sobre essa experiência dramática da humanidade. 
De maneira desafiadora, as residentes e também professoras em formação em 
artes visuais buscaram estratégias de ensino-aprendizagem que, ao mesmo 
tempo, superassem as barreiras da ausência física e abrissem espaço para as 
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expressões das subjetividades e individualidades dos estudantes. Os resulta-
dos alcançados pela Oficina de Zine revelaram um novo aprendizado, o aco-
lhimento às criações particulares dos estudantes que antecederam as criações 
derivadas das atividades da oficina, a abertura de espaço para a expressão de 
sentimento e significados sobre a experiência humana de enfrentamento ao co-
ronavírus, entre outras. Diante dos resultados, acredita-se que a prática de en-
sino apresentada corrobora com as demais práticas discutidas em seção deste 
artigo, e contribui com o fortalecimento do Zine como recurso didático. Junto a 
isso, a prática de ensino apresentada também sinaliza para as possibilidades de 
favorecer a expressão autoral e autônoma sobre as realidades e os sentimentos, 
ao tempo em que evidencia a promoção da interação e do compartilhamento 
dessas expressões. 
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Abstract: This communication essentially deals 
with the theoretical and practical foundation of 
a work unit in Linocut, to be implemented in a 
Drawing class, in High School. It explores the use 
of drawing as an artistic practice in printmaking, 
addressing elements such as point, line, texture, 
value, color, means of formal construction and 
means of graphic characterization. The goal of 
implementing this work unit is, firstly, to intro-
duce students to the structural components of 
drawing, and graphic execution techniques, fo-
cusing on them, to develop in students’ habits of 
experimentation in the creative process.
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Resumo: Esta comunicação trata essencial-
mente da fundamentação teórica e prática 
de uma unidade de trabalho em Linogravura, 
a implementar numa turma de Desenho A. 
Trata de explorar a utilização do desenho 
como prática artística na gravura, abordando 
elementos como o ponto, linha, valor, textura, 
cor, meios de construção formal e meios de 
caracterização gráfica. O objetivo da imple-
mentação desta unidade de trabalho, é, em 
primeiro lugar, apresentar aos alunos as com-
ponentes estruturais do desenho, e técnicas 
de execução gráfica, focando nos, de modo 
a desenvolver nos alunos hábitos de experi-
mentação no processo criativo.
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Introdução
Este artigo serve o propósito de apresentar uma unidade de trabalho a desen-
volver numa turma de Desenho A do Ensino Secundário.

Trata-se de uma proposta que explora a utilização do desenho como prática 
artística na gravura. O desenho está intimamente relacionado com a gravura. 
Talvez, de todas as formas de expressão artística, seja a que tenha uma relação 
mais harmoniosa. O desenho e a gravura trabalham os mesmos meios artísticos, 
sendo a linearidade monocromática bastante presente em ambas as tecnologias. 

O objetivo da implementação desta unidade de trabalho, é, em primeiro lugar, 
apresentar aos alunos as componentes estruturais do desenho, abordando ele-
mentos como o ponto, linha, valor textura e cor, e técnicas de execução gráfica, 
focando nos meios de construção formal e meios de caracterização gráfica, de 
modo a desenvolver nos alunos hábitos de experimentação no processo criativo.

Em segundo lugar, fazer uma exposição sobre a gravura, focando na lino-
gravura, a técnica específica que iram trabalhar. Nesta exposição, será crucial 
apresentar os materiais necessários e a manipulação correta dos mesmos. Se-
rão também apresentadas várias referências visuais, de modo a fomentar nos 
alunos um melhor conhecimento de obras de arte, de crítica das mesmas obras, 
e mais tarde do seu próprio trabalho.

Após esta fase introdutória teórica, os alunos iram realizar uma gravura em 
linóleo, seguindo os métodos apresentados anteriormente. Esta gravura será 
de temática livre, condicionada apenas ao formato A4 da matriz e à impressão 
final a tinta preta.

Serão apresentadas em sala de aulas várias técnicas de manuseamento dos 
materiais, e, aquando todas as matrizes estiverem concluídas, se passará para a 
fase de impressão. Esta última fase estará condicionada à impressão manual da 
gravura, caso não exista uma prensa na escola. Os alunos serão guiados desde 
o humedecimento do papel, aplicação da tinta com rolo e à utilização de um 
Baren, ou prensa, para a impressão.

O objetivo desta unidade de trabalho, na disciplina de Desenho A, é fomentar 
nos alunos um pensamento crítico, um à vontade para a experimentação de no-
vas técnicas e materiais que os auxiliem no seu percurso como futuros artistas.

Deve-se o interesse na implementação desta unidade curricular devido à 
vasta experiência própria em várias técnicas de gravura, apreendidas na Licen-
ciatura de Desenho, na Faculdade de Belas Artes de Lisboa.
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1. Contexto e Metodologia
De forma a fomentar nos alunos um pensamento crítico, um à vontade para 
a experimentação de novas técnicas e materiais, que esta unidade de traba-
lho lhes irá proporcionar, é necessário seguir uma metodologia com base nas 
Aprendizagens Essenciais, Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória 
e nos conteúdos do Programa de Desenho A.

A ideia de aprendizagem essencial tem de ser observada do ponto de vista 
curricular — para que é que os alunos aprendem aquilo que a escola lhes ensina? 
Todas as áreas do saber e as suas ligações interdisciplinares devem estar ao ser-
viço das finalidades formativas do aluno que se pretende formar.

A aprendizagem essencial, aqui no âmbito do Desenho, deve constituir-se 
como um eixo estruturante de conceitos, conteúdos, capacidades e processos 
que aproximem todos de um nível mais aprofundado e mais rico de conheci-
mento e competências. O essencial é aquilo que vai ser preciso para o aluno 
continuar a progredir para aprendizagens mais complexas num determinado 
campo científico ou campo de conhecimento.

 Essencial aproxima-se assim de estruturante, significativo, indispensável 
ao campo disciplinar e passível de mobilização e desenvolvimento continuado. 
A essas aprendizagens essenciais que no seu conjunto configuram o currículo, 
se dirigirá todo o trabalho de regulação e avaliação, quer interna quer externa, 
como garante da consecução do percurso curricular essencial por todos.

Uma ação educativa que pareça adequada para o desenvolvimento dos alu-
nos, que integre os elementos do ponto anterior, é a organização do ensino, 
valorizando a experimentação de técnicas, instrumentos e formas de trabalho 
diversificados, promovendo, na sala de aula ou fora dela, atividades de observa-
ção, questionamento da realidade e integração de saberes.

Esta inter-relação entre as Aprendizagens Essenciais e o Programa de Dese-
nho A visa ter em conta os diversos processos criativos que gradualmente vão 
conduzindo à apropriação de diferentes modos de ver e pensar e que favoreçam 
o desenvolvimento da sensibilidade estética e artística, colocando o conheci-
mento de Desenho numa perspetiva abrangente de educação artística, capaz 
de responder às problemáticas e aos desafios da arte contemporânea e ao de-
senvolvimento das áreas de competências definidas no Perfil do Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória. A identificação das aprendizagens essenciais de 
Desenho A tem por referência os domínios comuns à maioria das disciplinas 
relacionadas com a Educação Artística — a Apropriação e Reflexão, a Interpre-
tação e Comunicação e a Experimentação e Criação. 
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Desta forma, a disciplina de Desenho A deve estabelecer uma relação di-
nâmica entre o aprender a Ver — a Criar — e a Comunicar, conjugando a aná-
lise crítica e reflexiva sobre o que se vê, com a experimentação de conceitos/
temáticas com diferentes materiais e técnicas, modos de registo e a utilização 
de diferentes suportes.

No final da escolaridade obrigatória, os alunos deverão ficar capazes de uti-
lizar modos próprios de expressão e de comunicação visual mobilizando, inten-
cional e autonomamente, diferentes ideias e conceitos através da exploração 
dos diversos recursos, materiais e suportes trabalhados nos anos anteriores. 

Esta proposta de trabalho está intimamente ligada com os princípios, valo-
res e visão do ensino, de modo a permitir que os alunos construam uma cultura 
artística o mais completa. O acolhimento destes mesmos princípios e valores, 
juntamente com as áreas de competência, implica alterações de práticas pe-
dagógicas e didáticas de forma a adequar a globalidade da ação educativa às 
finalidades do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. São neces-
sárias algumas práticas que permitam o desenvolvimento do perfil dos alunos, 
tais como, abordar conteúdos de cada área do saber, associando-os ao quoti-
diano da vida do aluno e ao seu meio sociocultural e geográfico; promover a 
experimentação de técnicas e formas de trabalho diversificados; desenvolver 
atividades cooperativas de aprendizagem e de troca de saberes; planificar o en-
sino prevendo o uso das tecnologias de informação e comunicação; promover 
atividades que façam o aluno questionar as suas escolhas, confrontando di-
ferentes pontos de vista; criar na escola espaços e tempos para que os alunos 
intervenham livre e responsavelmente; e, por fim, valorizar na avaliação das 
aprendizagens do aluno, o trabalho de livre iniciativa, incentivando a interven-
ção positiva no meio escolar e na comunidade. Todas estas práticas fazem parte 
das áreas de competências do Perfil dos Alunos.

2. Enquadramento Teórico e Prático
Esta unidade de trabalho em específico visa trabalhar com os alunos questões 
de exploração dos elementos estruturais da linguagem plástica e visual; de re-
flexão crítica sobre os conhecimentos apreendidos específicos da disciplina e 
as suas diferentes interpretações; registos da observação de objetos e espaços e 
trabalhar ainda questões de organização e preservação de espaços, bem como 
de materiais e equipamentos, neste caso, o manuseamento correto de todos os 
materiais necessários para a realização da gravura em aula.
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2.1 Processos
Através desta unidade de trabalho, de temática livre, os alunos iram desenvol-
ver conhecimentos e habilidades específicas na técnica da linogravura, incluin-
do a importância e versatilidade da produção múltipla da mesma imagem, úni-
ca a técnicas de gravura.

Este projeto, apesar de só tratar uma técnica de gravura, cobre uma ampla 
gama de processos e técnicas tradicionais que permite que os alunos visualizem 
as suas ideias de maneiras diferentes. 

Irá ser feita uma breve introdução da gravura, passando pelas técnicas de 
gravura em relevo, calcografia e litografia. A gravura, define-se como sendo um 
processo artístico baseado no princípio da transferência de imagens de uma 
matriz para outra superfície, na maioria das vezes papel ou tecido. Esta matriz, 
dependendo das técnicas, pode ser feita de linóleo, madeira, metal, pedra, po-
liéster ou vidro. O desenho é feito na superfície da matriz com ferramentas ou 
produtos químicos. A matriz é então tintada a fim de ser transferida para a su-
perfície desejada. Imprimir a partir de uma matriz requer o uso de uma pren-
sa, geralmente tipográfica, a fim de criar uma impressão uniforme do desenho 
quando impresso no papel ou tecido. Estas impressões são consideradas obras 
de arte originais, embora possam existir em múltiplos.

Serão apresentados vários artistas e as suas gravuras, como modo de expo-
sição e apoio às técnicas de gravura apresentadas.

No âmbito desta unidade de trabalho, a Linogravura trata-se de uma técni-
ca de impressão que utiliza o linóleo como matriz. Para a realização da matriz, 
escava-se o linóleo com goivas para criar áreas de linhas brancas, uma vez que 
a tinta será sempre depositada na superfície da matriz. Trata-se de um procedi-
mento de trabalho em negativo. 

Apesar desta unidade ser realizada para fins tradicionais da gravura, serão 
também apresentadas outras alternativas, nomeadamente exemplos da lino-
gravura em trabalhos de ilustração e impressão em materiais alternativos.

Após concluir este trabalho, o aluno deve ser capaz de entender o contexto 
histórico em que se desenvolveram os processos de gravura; deve ser capaz de 
usar os materiais, de entender as várias técnicas apresentadas e de desenvolver 
uma gravura de forma autónoma, tanto a matriz como a impressão.

2.2 Materiais
Os materiais necessários para a implementação desta unidade de trabalho, se-
riam a matriz de linóleo; ferramentas para gravar, como goivas; tintas à base de 
água; papel, e uma prensa ou um Baren, para a impressão manual.
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Figura 1 ∙ Matriz de linóleo SoftCut 
gravada. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Tintagem de uma matriz Fonte: 
Canson Studio website
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Serão abordados na aula os vários tipos de papel, entre variantes de grão e 
gramagem, e como estas características permitem criar resultados gráficos bas-
tante distintos. 

Também, em paralelo com os tipos de papel, serão abordados os vários tipos 
de tinta e tintagem da matriz, expondo de forma prática as diferenças entre tin-
tas à base de óleo e de água, opacidades e viscosidades.

Será também feita uma introdução aos vários tipos de goivas, entre outros 
instrumentos de incisão, diferenciando entre as mais simples de origem japo-
nesa e as de forma de cogumelo.

2.3 Gravura não toxica
Apesar da linogravura ser uma técnica geralmente não tóxica, e no contexto 
desta unidade de trabalho usarmos somente tintas à base de água, é importante 
repensar as práticas artísticas e apresentarmos novas alternativas, possibilida-
des de novos materiais e procedimentos não-tóxicos, tais como as bases acrí-
licas para a gravura em metal e os papéis de poliéster para a litografia. Estas 
alternativas não-tóxicas vêm somar-se aos métodos tradicionais, substituindo 
as pedras litográficas e os vernizes derivados de hidrocarbonetos utilizados em 
técnicas tradicionais de gravura em metal.

Conclusão
No entendimento de Souza (2004) a gravura, e aqui a linogravura, apresenta 
qualidades bastante específicas para a formação dos alunos, diferenciando-
-se de outras expressões artísticas. Para além das possibilidades de exploração 
plástica e expressiva, a gravura capta muito o interesse dos alunos pelos seus 
procedimentos e manipulação de materiais, contribuindo para o desenvolvi-
mento cognitivo do aluno e reforço do conhecimento num processo de aprendi-
zagem através das artes.

O objetivo com este artigo é dar a conhecer uma proposta de uma unidade 
de trabalho em linogravura e incentivar à experimentação da mesma com base 
em elementos de desenho e várias referências visuais. 
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1. Introdução 
No âmbito da submissão da candidatura à participação no Congresso Inter-
nacional Matéria-Prima, a presente sinopse pretende introduzir uma reflexão 
acerca do ensino das artes, nomeadamente, no que toca à temática do virtuo-
sismo técnico no desenho que, muitas vezes, é um objetivo que se sobrepõe ao 
lirismo, à criatividade e à construção de uma expressividade individual durante 
a infância e adolescência, expressos por meio da experimentação e do acaso, 
que tanto caracterizam a arte contemporânea. 

A busca pelo mimético, que deixou de ser uma prioridade da arte moderna, 
aquando invenção da fotografia, é muitas vezes geradora de inseguranças, in-
satisfação com o resultado final, medo de errar, o que prejudica o processo de 
aprendizagem e cria nos estudantes dúvidas acerca das suas potencialidades, 
estas que, segundo Vygotsky, devem ser constantemente estimuladas, para que 
se dê a aprendizagem. 

É entre os 10 e os 12 anos que surge na criança a noção de representar com 
fidelidade o real. Face a esta nova ânsia, surgem os problemas relacionados ao 
desenho, que até então era um ato quase irracional, diretamente relacionado 
com a fruição. 

A realidade do “não sei desenhar”, está frequentemente associada a falta 
de prática para atingir resultados técnicos realistas, como se a partir de certo 
momento, fossem criadas regras que limitam a imaginação e a expressividade e 
tudo o que não se assemelha o suficiente ao real, se tornasse inaceitável. A prá-
tica leva tempo e todo o trabalho desenvolvido até ser alcançada uma aptidão 
técnica ou não, é legitima.

2. Virtuosismo técnico e a expressividade individual
Peppino Mangravite (1932) defende que, o contacto da criança com a arte, atra-
vés de ilustrações ou frequência dos museus, influencia de tal modo a criança, 
que esta perde um pouco da sua expressividade natural, esta que acompanha 
as diferentes fases de desenvolvimento. Da afirmação de Mangravite, importa 
retirar que, a criança, ao conviver com a arte, começa a objetivar representar o 
imagético que progressivamente constrói, passando a ter um conjunto de in-
fluências e referências e a sua expressividade natural passa a ser condicionada 
pelas mesmas. Quando a criança não consegue ver representado no seu traba-
lho final, aquilo que imaginou, o fator frustração passa a fazer parte do processo 
de criação artística e a fruição associada, diminui.

Ao introduzir o conceito de ideia como parte da criação artística, Vasari con-
tribui para a conceção moderna do desenho, abrindo as portas para a exploração 
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do princípio da individualidade artística. Este defende que, num processo atri-
buído ao intelecto e através da extração de um juízo visual dos múltiplos ele-
mentos que se assemelham à ideia, ou seja, de todas as coisas da natureza, mais 
especificamente através da perceção do real, nasce um conceito– a ideia, sendo 
que a sua expressão manual, culmina no desenho.

É com esta associação do desenho à ideia que o artista conquista uma crescente 
individualidade expressiva e de autoria, onde cada obra transparece quem a cria, 
refletindo a subjetividade do artista a nível emotivo, formal e conceptual. 

Permite estabelecer uma relação entre a ideia e a sua exteriorização dire-
ta através do desenho, sendo ele a primeira e única manifestação matérica da 
ideia. Vasari defende então que o desenho é a expressão e manifestação do con-
ceito que existe na alma/mente, que converge na ideia, esta que “acompanha a 
rapidez do pensamento, responde às urgências expressivas (...). O desenho pos-
sui a natureza aberta e processual” (Derdyk, 2004, p.42). Isto sustenta o expe-
rimental enquanto meio criativo, que valoriza o processo ao invés do resultado.

O experimentalismo inerente à arte moderna abre espaço para a ambigui-
dade representativa, técnica, criativa e conceptual, já que pressupõe a explora-
ção, que inclui uma variedade de suportes e materiais, em que elementos como 
a linha, mancha e o ponto, e o seu uso normativo, passam a ser questionados.

O ensino artístico deve então assumir a sua responsabilidade na construção 
da individualidade e identidade do aluno, impulsionando a sua criatividade, já 
que desenhar é a comunhão entre o visível e o invisível, a técnica e a ideia. A sua 
aprendizagem implica tempo, num ambiente de erro-aprendizagem constan-
tes. Isto pressupõe que devemos dar tanto protagonismo ao processo, como ao 
produto, privilegiando o uso de processos mistos, já que atualmente não exis-
tem limites entre as várias linguagens artísticas.

Importa também referenciar que as crianças e jovens que se encontram em 
desenvolvimento e aprendizagem, o façam em função do momento da arte em 
que vivemos, já que é objetivo da educação a preparação do aluno para o mundo. 

Conceitos como a o acaso e o experimentalismo, são convergentes à arte 
contemporânea e são essenciais nesta busca constante que é a criação da iden-
tidade artística, assim como a importância da ideia e do processo criativo. É por 
isso importante existirem atividades diversas, que impulsionem a experimen-
tação e que não sejam puramente guiadas por exigências técnicas, criando uma 
sala de aula que prime a criatividade.

Embora exista a tentativa de alcançar uma meta, os desenhos das vanguar-
das valorizavam o processo em detrimento do resultado. Interpretar o processo 
do desenho é repensar o próprio fazer do desenho dentro dos seus parâmetros e 
técnicas e, aliado à criatividade. 
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A muitos artistas consagrados ao longo da história de arte, não foi reconhe-
cido a capacidade de “saber desenhar”. Artistas como Cézanne, Miró e Matis-
se produziram desenhos que, pela falta de convenção no tratamento dos seus 
componentes, não foram reconhecidos nem aceites nas respetivas épocas. É 
associada à criação artística a necessidade de ter como base formativa, o saber 
clássico. Mas artistas como os referenciados acima, são a prova de que nada na 
arte é objetivo e a mestria técnica convencional não é algo necessário à criação 
artística, nem à experimentação. 

O domínio das regras da linguagem do desenho, não assegura a criação ar-
tística. Pode ser uma condição necessária, mas não é suficiente. O que separa a 
representação da expressão, é a emoção e este domínio é o mais difícil de ensinar. 

Leon Winslow afirma que as atividades criativas envolvem “freedom, ori-
ginality, experiment, imagination, inspiration, emotion, expression and ap-
preciation” (Efland:209). Assim, importa considerar práticas pedagógicas que 
permitam às crianças a exploração destas capacidades, que não sejam apenas 
baseadas na busca pelos objetivos técnicos.

Arthur Efland (1929) define quatro correntes de educação artística, consi-
derando a influência que a estética, e a psicologia, se relacionam entre si e sus-
tentam teoricamente conceções que procuram perceber como ensinar as artes.

Este introduz teoricamente a corrente expressiva-psicanalítica, num con-
texto social em que se acredita que cada criança tem inatas “special poten-
tialities which are slowly crushed and destroyed by a standadized society and 
mechanical methods of teaching” (Efland:192), tendo por base a crença que os 
métodos de ensino usados, não eram adequados ao desenvolvimento artísticos 
das crianças e aniquilavam muita da sua expressividade natural. 

Esta teoria focada na “individuality and uniqueness” (Efland:233) de cada 
um, caracteriza um processo de ensino baseado no respeito pela individuali-
dade do aluno, promovendo a revelação natural da criatividade, sem pressões 
nem influências na revelação do seu potencial criativo, tentando conferir ao 
aluno a liberdade expressiva de um artista, essencial à criação. 

Esta teoria, que se desenvolve paralelamente à arte moderna, é sustentada 
pelas ideias de Freud que afirma que o nosso subconsciente é o responsável pela 
motivação, o que impactou o paradigma pedagógico. Assim, o professor passa a 
procurar criar condições estimulantes para a criação sem constrangimentos for-
mais em relação ao mundo exterior, apoiando-se em associações subjetivas, ine-
rentes da imaginação de cada um. Passa a ser considerado todo o processo criati-
vo e não apenas o produto final e consideradas as emoções e individualidade de 
cada criança, sempre com o objetivo de ser estimulada a sua criatividade. 
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Esta teoria é também sustentada pela validação da criação das crianças 
como arte, em simultâneo da elevação da arte rupestre ao mesmo estatuto e o 
desenvolvimento da corrente expressionista.

Frank Cizek, contrariando o pensamento pedagógico da época, considera 
como arte as produções das crianças e nos seus métodos de ensino, evitava as 
influências dos adultos e os métodos formais de ensinar arte, dando liberdade à 
criança para explorar a sua expressividade, permitindo-lhe experienciar as várias 
fases de desenvolvimento a seu tempo. No seu método “there was no insistence 
on technique, no ordered method of study ... Method, material, subject, purpose, 
all there are left to the child’s free choice” (Efland:198), sendo que a criança tinha 
uma participação ativa na construção da sua aprendizagem artística.

Na sua origem, este modelo é caracterizado pela escassa intervenção dos 
professores nos processos de ensino-aprendizagem, para que a liberdade cria-
tiva não fosse condicionada. Assim o papel do professor consiste em propor-
cionar ao aluno o ambiente e envolvimento adequado para este se desenvolver 
autonomamente. É uma conceção que descarta a avaliação, já que a valorização 
da subjetividade colide com a tarefa de atribuir valores aos desenvolvimentos 
artísticos dos alunos, sendo que é difícil quantificar um trabalho cuja validade 
está assente na individualidade de cada sujeito. 

Importa perceber que esta conceção do ensino das artes visuais, pressupõe 
uma grande despreocupação metodológica.

A zona de desenvolvimento proximal é definida por Vygotsky (1978) como 
o intermédio entre o nível de desenvolvimento real, capacidades conquistadas 
de modo independente, e o nível mais elevado do desenvolvimento potencial 
na criança, incentivado pelo adulto, no âmbito da interação social. Esta última 
fase, permite o uso de competências que ainda estavam em desenvolvimento e 
que dependem da interação 

com os outros para serem usadas com eficácia. “Os sujeitos constroem ati-
vamente o seu conhecimento e desenvolvem-se através das interações que es-
tabelecem com os outros (...) frequentemente mais competentes do que a crian-
ça.” (Veiga, 2013:91). A zona de desenvolvimento proximal pode ser 

encarada como uma metáfora para o desenvolvimento futuro do potencial 
da criança, um intermédio entre o que ela já sabe e o que vai aprender.

Considerando Vygotsky e os seus estudos, importa questionar a viabilidade 
da teoria expressivo-psicanalítica, no que toca à total ausência metodológica e 
de intervenção por parte do docente.

Efland introduz a corrente formalista-cognitiva. Esta surge em função da au-
sência de estrutura metodológica e escassa intervenção do professor no processo 
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de ensino-aprendizagem, que possibilita que quase qualquer pessoa pudesse 
exercer o papel de arte-educador. Assim, esta conceção objetiva formalizar o 
ensino artístico, conferindo-lhe conhecimento específico, definidor de todas as 
outras disciplinas. Esta procura universalizar o ensino artístico, tendo por base 
um conjunto de leis comuns que dizem respeito à arte. Isto confere à educação ar-
tística, conhecimento que o professor, como mediador, necessita de transmitir ao 
aluno, para se dar a aprendizagem das artes, reforçando o seu papel de mediador 
e contrariando a falta de intervenção da corrente expressivo-psicanalítica.

Segundo a minha experiência como aluna estas correntes do ensino artísti-
co podem coexistir. 

Um dos exercícios que mais marcou o meu percurso durante a licenciatura 
em Pintura consistiu na realização de um projeto artístico com a duração de um 
semestre letivo, que foi desenvolvido em torno de três momentos centrais: a es-
colha de um lugar, a criação tendo por base a reinterpretação do lugar escolhido 
e, por fim, a apresentação do projeto artístico desenvolvido com recurso a uma 
exposição e realização de um catálogo. 

Inicialmente foi proposto aos alunos a seleção de um local, que devia ser 
alvo de estudo e registo, com recurso a meios variados. Esta fase documental, 
que reúne os estudos e registos do lugar, deveria convergir num documento 
com formato de portfólio, entregue num primeiro momento de avaliação. 

Após a sua entrega e receção de feedback acerca do trabalho desenvolvido, 
deu-se o início da segunda fase, a de desenvolvimento. Nesta fase de criação, 
que tinha por base a reinterpretação do lugar escolhido através da exploração e 
processos experimentais, registados de modo informal pelo aluno, existia total 
liberdade a nível de suporte, materiais e conceptual. 

Por fim, na fase da apresentação, foi proposto aos alunos a seleção, concreti-
zação e apresentação do trabalho realizado, através da realização de uma expo-
sição final, que pressupunha o desenvolvimento de um catálogo da exposição, 
numa simulação da realidade de uma galeria.

Ao longo de todo o semestre, foi privilegiado o trabalho autónomo, no en-
tanto o desenvolvimento do projeto foi acompanhado de sessões tutoriais fre-
quentes com os professores da disciplina, numa dinâmica contínua e formativa 
da avaliação, que tinha por base o diálogo e o feedback. Isto permite o envol-
vimento do professor no processo de aprendizagem do aluno, que durante as 
sessões garantia o acompanhamento do trabalho desenvolvido, analisando se 
os objetivos de aprendizagem estabelecidos são atingidos e redirecionando o 
aluno quando necessário. Este tipo de avaliação permite ao aluno regular a sua 
aprendizagem, assim como encarar a aprendizagem como um processo, onde é 
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permitido o erro e há lugar para a correção. Esta avaliação não descura os resul-
tados, mas incide também sobre os processos desenvolvidos pelos alunos para 
os alcançar. 

Este exercício tem como principal objetivo de aprendizagem a metodologia 
da criação artística, o desenvolvimento de uma estética pessoal, assim como 
noções de curadoria. 

O fator social era salientado pelos professores como um estímulo à aprendi-
zagem, já que nas paredes da sala estavam, durante todo o semestre, expostos 
os desenvolvimentos de cada aluno, no seu espaço predeterminado, permitin-
do a perceção da diversidade de resultados que surgiram durante o exercício. 
Esta partilha permite que as diferenças entre todos fossem reveladas e, conse-
quentemente, colidissem num conflito cognitivo, que leva os sujeitos a questio-
narem o próprio conhecimento.

Ao analisar o método aplicado por estes professores, percebemos que é possí-
vel que estas conceções coexistam, já que é possível denotar na intervenção dos 
professores, um caráter mediador. Não só é possível, como permite, na minha 
perspetiva, atingir o máximo de potencialidades de um exercício como este.

Percebe-se aqui a transmissão de conhecimento específico da discipli-
na, como elemento fundamental à criação artística. Este era o contacto com 
o “mundo dos adultos “, que Cizek e os seus contemporâneos aboliam. Con-
trariamente à despreocupação com os métodos inerente à conceção expressi-
va psicanalítica, este exercício era condicionado numa estrutura predefinida 
e faseada. É a necessidade dos alunos responderem à mesma que, mais uma 
vez, aproxima este exercício da conceção formalista-cognitiva. É um exercício 
predeterminado nas suas etapas, mas nunca nos seus resultados, onde cada 
fase dependia da concretização e sucesso da anterior, dando origem a uma 
diversidade de resultados, numa busca pela individualidade expressiva e 
identidade de cada aluno. Face ao enunciado proposto, a resposta de cada um 
era definidora de quem o seu criador era.

E é por isso que neste exercício, é possível perceber o conciliar de duas con-
ceções, que teoricamente deveriam anular-se, mas que aqui coexistem num ex-
plorar das potencialidades de cada uma.

Imaginar uma proposta de atividade educativa como o exercício efetuado no 
ensino superior, sem qualquer tipo de intervenção do professor no processo de 
desenvolvimento, nomeadamente na orientação relativamente a conhecimentos 
específicos da área artística, revela-se questionável. Esta mediação por parte do 
docente, não retira à proposta o seu caráter de desenvolvimento de um projeto ar-
tístico que pretende levar o aluno a desenvolver a sua expressividade individual
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Apesar de não ser objetivo da disciplina de artes visuais, quer no básico, quer 
no ensino secundário, a formação de artistas, é importante que o aluno adquira 
ferramentas essenciais para que, se for essa a sua vontade, ingresse no ensino 
superior artístico de modo orgânico e natural, numa aprendizagem vertical. As-
sim, é importante que o ensino fomente o desenvolvimento de ferramentas que 
permita ao aluno sensibilidade a questões estéticas e artísticas. 

Conclusão
A vivência por parte do ensino do desenho no seu panorama atual, inserido na 
arte contemporânea, passa por ter a consciência do que significa ensinar, para 
o momento em que vivemos.

A liberdade artística que marca a atualidade, é fruto de um percurso inicia-
do no Renascimento e que, progressivamente, foi terminando com as limita-
ções impostas ao desenho e que culminam numa época de grande autonomia e 
liberdade, que deve permitir aos artistas e aos alunos, experienciar esta lingua-
gem de uma maneira que reflita a mesma, onde conceitos como o acaso, o expe-
rimental, a comunicação com outras formas de linguagem, sejam introduzidos 
no ensino e que ao processo de criação, seja dada a importância que merece, já 
que a descoberta da individualidade estética e artística, que tanto caracterizam 
o momento da arte em que vivemos, não deviam ser condicionados pela com-
ponente técnica inerente ao ensino do desenho, mas sim trabalhados num todo. 

Referências
Derdyk, Edith. (2004) Formas de Pensar o 

Desenho: desenvolvimento do grafismo 
infantil, Scipione, São Paulo.

Efland, A., (2002), A history of Art Education: 
Intellectual and Social Currents in Teaching, 
Teachers College Press

Efland, A. (2002) Art and Cognition: 
Integrating the Visual Arts in the 
Curriculum. New York: Teacher’s College 
Press.

Holanda, Francisco de Holanda (1984) Da 
Pintura antiga. Lisboa: Livros Horizonte

Veiga. F. (2013) Psicologia da Educação: 
Teoria, Investigação e Aplicação 
Envolvimento dos alunos na escola, 
Climepsi Editores

Nota biográfica
Sara Fazendeiro é licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade  
de Lisboa e estudante no Mestrado em ensino de Artes Visuais no Instituto de Educação da 
universidade de Lisboa. 



74
4 Camadas de Mim: corpo, 

desenho e identidade 

Layers of Myself: body, drawing and identity

SUSANA LEMOS* & MARTA NETO**

*Portugal, professora, ilustradora. 
*AFILIAÇÃO: Colégio Sagrado Coração de Maria, Lisboa. Av. Manuel da Maia, nº2 — 1000 -201 Lisboa 

**Professora, ilustradora.  
**AFILIAÇÃO: Colégio Sagrado Coração de Maria, Lisboa. Av. Manuel da Maia, nº2 — 1000 -201 Lisboa

Abstract: Approaching the concept of five skins, 
developed by Hundertwasser who’s the work re-
flected strong humanist and environmentalist 
convictions, year 11 Art students were asked to 
look through their own selves as a physical and 
mental body experience, reflecting between the 
past and the present, the internal and the ex-
ternal, the cultural and the ecologic, the micro 
and the macro, relating their own selves and the 
cosmos, into a reflexive representation expressed 
in several materials and supports.
Keywords: body / drawing / identity / 11º grade.

Resumo: Numa aproximação ao conceito de 
cinco peles, de Hundertwasser, cuja obra re-
fletiu as suas fortes convicções humanistas 
e ambientalistas, foi pedido aos alunos de 
Desenho A do 11º ano um olhar sobre o seu eu 
enquanto corpo físico e mental, entre o passa-
do e o futuro, o interno e o externo, o cultural 
e o ecológico, o micro e o macro, o eu e o cos-
mos, numa representação reflexiva expressa 
em vários materiais e suportes.
Palavras chave: corpo / desenho / identidade 
/ 11º ano.

Submetido: 15/06/2021 Aceitação: 12/07/2021



74
5

Introdução: O corpus de um trabalho sobre o corpo
Partindo da premissa legitimada pelo Ministério da Educação de que “O dese-
nho não é apenas aptidão de expressão ou área de investigação nos mecanis-
mos de percepção, de figuração, ou de interpretação; é também forma de reagir, 
é atitude perante o mundo que se pretende atenta, exigente, construtiva e lide-
rante” (ME), consideramos que a presente proposta de investigação encontra 
sintonia e propósito no contexto atual de incerteza, potenciado pela pandemia 
global que atravessamos, urgindo por isso um olhar mais atento, capaz de com-
preender o ser humano na sua pluralidade e desafios, projetando-o no presente, 
através da arte e da educação, com vista à construção de um futuro cooperativo 
e de respeito por cada ser e pelo planeta. 

Neste sentido, o contexto teórico da presente unidade didática pretende ex-
plorar o desenho do corpo, atendendo à ideia de cinco peles, desenvolvido pelo 
artista e arquiteto austríaco Hundertwasser (1928-2000), cuja obra refletiu va-
lores universais e uma visão extremamente atual. Deste modo sintetizamos a 
nossa abordagem, considerando:

1.  O Corpo Interior — o eu interno, físico e psíquico, cabendo aqui represen-
tações anatómicas do corpo (imagens uterinas, de esqueleto, órgãos).

2.  O Corpo Exterior — o eu físico, a imagem exterior (física e não física) os 
gostos pessoais (música, arte, fotografias), a identidade pessoal.

3.  O Corpo Casa — eu e os outros, na extensão da família, os amigos, os 
animais de estimação.

4.  O Corpo Identidade — a narrativa, a identidade (nacional, coletiva, so-
cial, cultural).

5. O Corpo Terra — conceito de Terra como casa coletiva numa perspectiva 
ecológica marcada por uma dimensão sensorial e espiritual.

Representar o corpo humano a partir de diferentes camadas, implica assim 
pensá-lo num todo carregado de uma complexidade crescente, entendendo-se 
o ser humano na sua completude, com múltiplas dimensões: física, social, men-
tal, emocional, espiritual, entre outras.

Neste contexto, as vivências atuais de um mundo, enquanto um todo que 
enfrenta uma pandemia, as alterações e implicações que fizeram repercutir na 
vida de todos e de cada um as questões identitárias, em transformação num 
mundo global, que está longe e perto ao mesmo tempo, parecem assumir di-
ferentes papéis e facetas, num jogo cubista de múltiplos “eus” fragmentados e 
agregados de diferentes modos. Em simultâneo, a transição da infância para a 
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adolescência, pautada por transformações internas e externas, que marcam um 
período importante do crescimento dos alunos, surgiram como uma emergên-
cia temática, na abordagem da representação da figura humana, do corpo, do 
eu, que se tornou pertinente, ao tocar em todos os domínios de aprendizagem e 
ao possibilitar um desdobramento em múltiplas abordagens.

Esta proposta não visava unicamente a exploração do domínio operativo 
atendendo às possibilidades de exploração gráfica nas diferentes camadas do 
ser, numa relação análoga com a sua dimensão física, referências pessoais, so-
ciais, ideológicas e geográficas, considerando a importância da cultura visual 
(Hernández, 2007), enquanto elemento que potencia o reconhecimento da plu-
ralidade cultural e a compreensão de questões sempre atuais, ligadas à diversi-
dade humana, numa tentativa de inclusão através do conhecimento e respeito 
pela diferença.

Segundo Dewey (2018), toda a aprendizagem tem como base a dimensão 
experimental. A presente unidade didática vai encontrar na representação e 
exploração gráfica e plástica do corpo e dos vários corpos de que o ser humano 
se reveste, um campo de experimentação híbrida e holística potenciadora de 
diferentes aprendizagens, partilha de ideias e de resultados obtidos através da 
reflexão-ação,

Neste sentido, a unidade de trabalho (UT) — Camadas de mim: corpo, dese-
nho e identidade, inseriu-se numa metodologia centrada na investigação ação 
em educação, na prática de ensino supervisionado entre Outubro de 2020 e 
Junho de 2021, no Colégio Sagrado Coração de Maria. Na sequência das aulas 
observadas no ano anterior, foi-nos possível aferir que os alunos responderam 
de forma muito positiva ao exercício de auto-representação, trabalhado em 
grande escala. Deste modo, pretendemos não só dar continuidade à prática 
do desenho do corpo humano, na representação, mas também introduzir uma 
componente reflexiva com recurso a alguns conceitos abstractos.

1.1. Primeira abordagem — autorretrato
Dado que a abordagem do corpo humano no ensino do Desenho é transversal 
aos três anos do secundário, consideramos que esta proposta começou a ser de-
senhada, um ano antes, lembrando Leonardo da Vinci que entendia o Desenho 
enquanto cosa mentale. No decorrer de uma proposta de Desenho, que privile-
giou uma técnica micro realizada numa escala macro, este trabalho convocava o 
domínio do rigor, detalhe e precisão através da técnica pontilhista, numa escala 
muito superior aos trabalhos convencionais, sendo um exercício que testou al-
guns limites de esforço e resiliência dos alunos, expresso na página que a turma 
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Figura 1 ∙ Rita Miguel. Pormenor de 
Camadas de Mim. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Sofia Carmona. Trabalho final 
de Camadas de Mim. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Clarisse Ferreira. Auto-retrato 
em Pontilhismo. Fonte: própria.
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criou no Instagram e que chamaram Vomita Pontinhos. Este foi o ponto de partida 
para a primeira parte do trabalho Camadas de Mim na medida em que estes dese-
nhos, com cerca de 200x160 cm, são autorretratos feitos por cada aluno.

1.2 Desenho de figura humana — O corpo humano no ensino do Desenho
Num segundo momento de intervenção estudou-se o desenho do corpo huma-
no dado que a exploração realista do corpo permanece nos currículos e encontra 
nos alunos enorme receptividade, embora enquanto procura de individualida-
de, de uma marca gráfica que torne único cada registo como factor identitário. 
A representação do corpo torna-se experiência. O corpo representado funde-se 
com as matérias de que se revestem as novas abordagens no ensino do Dese-
nho, a par das novas tecnologias surge também uma análise. 

Neste sentido, numa primeira abordagem realizaram-se vários exercícios 
de representação analógica da figura humana. Os modelos foram os próprios 
alunos e as professoras (que se revezavam entre explicações e orientações ge-
rais ou individualizadas dos exercícios e as poses cronometradas estáticas ou 
de movimento realizadas com vários suportes e materiais) servindo como ca-
minho inicial para outras abordagens.

1.3 Apresentação do projecto e elementos integrantes
Numa primeira abordagem fez-se um inquérito individual aos alunos onde cada 
um escreveu e estruturou algumas ideias sobre percepções e representações do 
corpo num sentido mais lato. Partilhados os contributos oralmente, estes ques-
tionários mostraram ser muito importantes na descoberta de interesses e face-
tas desconhecidas de cada aluno, sensibilizando os pares para a sua pluralidade 
e riqueza enquanto grupo-turma. Para as professoras, foram uma importante 
ferramenta de trabalho que permitiu compreender os pontos de partida de cada 
um e direcionar a orientação individual posteriormente. 

Após a apresentação inicial que consistiu na elaboração de um powerpoint 
ilustrado com exemplos diversos de obras que consideramos referenciais neste 
enquadramento, pareceu-nos que a UT Camadas de Mim abria um campo livre 
de compreensão do ser e de exploração gráfica e plástica diversa.

Alguns instrumentos de trabalho foram elencados como importantes ferra-
mentas, tais como os diários de aula, que tiveram como função registar in loco, 
quer através de considerações escritas, quer desenhadas, o desenvolvimento 
individual de cada aluno face à UT proposta. As professoras também criaram 
um diário de aula com os registos dos trabalhos de todos. O registo gráfico do 
professor ajudou os alunos a focarem-se no essencial e reformularem ideias, 
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Figura 4 ∙ Visita ao MNAA. Fonte: própria.
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bem como a olhar para o seu próprio trabalho como espetadores, através dos 
registos de outrem. Essa visão exterior funcionou como um sumário visual des-
dobrando-se em imagens de sentido no trabalho de cada um. 

O recurso à fotografia, complementou a informação do diário de aula, regis-
tando o desenvolvimento do trabalho dos alunos, ao longo das diversas fases 
propostas.

A visita ao MNAA para observar os Painéis de S.Vicente, entre outros, mos-
trou-se um importante momento de inspiração. As explicações detalhadas das 
técnicas de restauro e diferentes enquadramentos históricos contextualizou o 
grupo entre dois espaços-tempos diferentes e descentrou-os do eu habitual e co-
mum, para os perspetivar na História, num tempo ao qual não pertenceram, mas 
que de um modo inerente fazem parte. Esta perspetiva fez emergir a consciência 
das diferentes camadas de cada um enquanto seres sociais e culturais, com uma 
História comum, espectadores e criadores, numa multiplicidade entre o todo e o 
único que se desdobrou em analogias com o trabalho das Camadas de mim. 

1.4 Desenvolvimento 
No decorrer desta unidade de trabalho surgiram inúmeros desafios que em 
muito contribuíram para uma tomada de consciência de novas práticas de en-
sino e de aprendizagem. O seu início foi pautado pelo regresso às aulas presen-
ciais, após o primeiro confinamento a que estivemos sujeitos. Se por um lado 
o entusiasmo era muito pela possibilidade, agora renovada, de proximidade 
e contacto físico, por outro, o receio, as regras impostas de distanciamento, o 
cuidado permanente com a desinfecção dos espaços e dos materiais, criaram, 
inevitavelmente, alguns constrangimentos nas dinâmicas que aconteciam sem 
esse pensar à priori livre e descomprometido.

Adoptar uma postura mediadora que estabelecesse um maior vínculo emo-
cional com os alunos foi uma condição natural desde o início. Ao percebermos 
o outro projetando-nos nos seus interesses e gostos pessoais, preocupações, fra-
gilidades e forças, crenças e desafios familiares, a relação traduz-se num cres-
cendo de compreensão e no desenvolvimento de relações empáticas. Através 
da arte, das buscas tão pessoais e interiores que este trabalho convocou, muitos 
alunos trabalharam camadas, ora densas ora cheias de leveza, presenças e au-
sências, o cultural e o multicultural, fragilidades físicas e regenerações, entre 
tantos conceitos que remetem frequentemente para uma relação análoga entre 
o corpo físico e o corpo multisensorial nos quais as memórias, os cheiros, as 
lembranças e as intuições coexistem.
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O professor de artes, não raras vezes, confronta-se com a falta de iniciati-
va dos alunos, ficando estes muitas vezes dependentes da sugestão ou ideia do 
professor para iniciar a tarefa proposta. Cientes desta questão e de modo a des-
bloquear a fase inicial de trabalho, foram distribuídos os acima referidos inqué-
ritos de modo a ajudar os alunos na sua reflexão pessoal. Inicialmente, foi suge-
rido também que cada um escolhesse a seu gosto e recortasse a sua silhueta em 
K-line. Foram duas aulas onde a reflexão, o jogo e a diversão se entrecruzaram 
e, deste modo, foram lançadas as primeiras sementes de um projeto intimista, 
cujos resultados a partir da prática gráfica e da descoberta de si se encontra-
vam, pela natureza tão personalizada do projeto,  completamente em aberto.

Percebemos, que a nossa postura enquanto professoras, adopta maiorita-
riamente o paradigma expressivo-psicanalista que entende o professor como 
facilitador de aprendizagens (Efland, 1995) e “no qual a “arte é entendida como 
produto da imaginação do artista, a educação centra-se no sujeito e o conheci-
mento é uma construção pessoal legitimada pela vida sensorial do indivíduo” 
(Sousa, 2016:16). Consideramos ainda o paradigma pragmático-reconstrutor 
(Efland, 1995) no qual vivências, conhecimentos e experiências dos alunos são 
convocadas para a resolução de um qualquer problema.

Esta proposta não visava unicamente a exploração do domínio operativo 
atendendo às possibilidades de exploração gráfica nas diferentes camadas do 
ser, numa relação análoga com a sua dimensão física, referências pessoais, so-
ciais, ideológicas e geográficas. Consideramos também a importância da cultu-
ra visual (Hernández, 2007), enquanto elemento que potencia o reconhecimen-
to da pluralidade cultural e a compreensão de questões sempre atuais, ligadas 
à diversidade humana, numa tentativa de inclusão através do conhecimento e 
respeito pela diferença.

1.5 Finalização e reformulação
O projecto foi concluído em diferentes etapas, a subdivisão de calendário for-
çado pela pandemia e as exigências que a escala e o formato físico do trabalho 
implicaram, em termos de transporte e espaço de trabalho entre a casa e a esco-
la, obrigaram à sua segmentação. Nesta faixa etária o faseamento do trabalho 
é um factor estruturante que baliza os diferentes momentos de ação e ajuda a 
perspectivar os seguintes.

Neste caso as diferentes camadas também conferiram uma estrutura natural 
ao projecto, embora fossem muitas vezes pensadas em simultâneo ou em sim-
biose. Assim, várias foram as etapas de conclusão e vários os suportes apresenta-
dos, nomeadamente no formato de aulas online, em que os alunos apresentaram 
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Figura 5 ∙ Maria Fernandes e Izaskun 
Cervantes. Finalização do trabalho Camadas 
de Mim. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Montagem dos trabalhos 
Camadas de Mim. Fonte: própria.
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um resumo analógico e digital condensando as cinco camadas do projeto.
No entanto, quando surgiu a possibilidade de exposição, a maioria da tur-

ma reformulou partes do trabalho, completando, melhorando ou interligando 
partes que poderiam ter uma percepção diferente do esperado. A ideia de uma 
mostra pública despoletou nos alunos um sentido qualitativo mais apurado.

1.6 Apresentação pública dos trabalhos
Camadas de mim by Vomita pontinhos foi o nome que a turma de Artes esco-
lheu para a sua primeira exposição pública. Após dois anos de aulas nas intermi-
tências entre o online e o presencial, os trabalhos nunca tinham sido mostrados 
a outro público, apenas partilhados na turma. Neste sentido, surgiu um espaço 
externo à escola, multicultural e com um dinamismo fervilhante, a Fábrica do 
Braço de Prata. A exposição decorreu entre salas com características diferentes 
mas ajustadas a esta mostra. Uma sala de espetáculo luminosa e ampla, propor-
cional aos grandes formatos do pontilhismo (VP) e um outro espaço intimista, 
potenciando a introspecção e a observação da multiplicidade dos detalhes, mas 
permitindo a observação do conjunto no seu todo. 

Nestes espaços multiusos, de convivência entre vários acontecimentos ar-
tísticos de caráter profissional e experimental no campo da música, teatro e 
cinema, entre outros, estes trabalhos de aula assumiram um lugar de obras va-
lidadas por um espetador que não fazia parte do contexto escolar, um público 
externo, o que catapultou esta mostra para patamar de maior reconhecimento. 
O sentido da obra só se completa pela partilha com o espetador, que não sen-
do o destinatário é parte integrante do processo. Assim, o ciclo completou-se 
e validou o que tinha sido criado ao longo de vários meses, num contexto atípi-
co e de inúmeros questionamentos. Esta consciência alterou radicalmente os 
modos de olhar para o trabalho e devolveu-lhes algo que a pandemia, de certo 
modo, tinha retirado ao grupo-turma, a motivação e o sentido do todo. 

1.7 Avaliação — encontro e questionamento dos resultados obtidos
A avaliação dos trabalhos foi realizada em vários momentos e ajustada aos con-
textos que os desdobramentos exigidos pela pandemia iam colocando. Funcio-
nando como elemento orientador do trabalho do aluno, pautado por uma sub-
divisão em vários momentos, com regras muito claras e expressas previamente, 
o que ajudou a estruturar o processo de trabalho, faseando-o de modo a facilitar 
conclusões por etapas. A avaliação para além de ser um elemento quantifica-
dor, teve sempre um carácter formativo muito presente e que se repercutiu na 
superação de novas etapas de trabalho. 
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Figura 7 ∙ Exposição. Fonte: própria.



75
6

Conclusão
Esta proposta expressou os diferentes itinerários num percurso não linear pe-
los contextos aqui expostos, bem como pela maturidade dos alunos do grau de 
ensino em que foi proposto, mas foi bastante rico e frutuoso. A proposta foi ar-
rojada, exigindo uma reflexão séria num tempo já por si só, de grandes desafios, 
mas ao mesmo tempo foi um tema ajustado a todas as questões que a própria 
pandemia nos colocou, o individual em articulação com o todo global numa ex-
pressão multicultural. 

Ao trabalharem a questão do Corpo-Identidade, os alunos tomaram cons-
ciência dos aspectos culturais que marcam a identidade de si próprios e das 
suas famílias e da dos outros colegas e essa visão permitiu criar pontes de en-
tendimento e de reflexão bastante profícuas. Atendendo à multiculturalidade 
que a própria turma contém, este cruzamento de diferentes olhares permitiu 
aos alunos explorar criativamente imagens com as quais estabelecem elos de 
significação com o propósito da representação presentes. 

Constatamos a enorme importância de se refletir sobre a pertinência destas 
matérias no ensino das artes visuais, apontando novas direções possíveis para 
uma reformulação curricular que visa o alargamento de disciplinas numa abor-
dagem holística da figura humana, podendo esta adquirir uma mais consentâ-
nea denominação como Estudos do Corpo Humano e ser transversal a várias 
unidades curriculares.
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1. Introdução
Este estudo, desenvolvido com uma turma do 12.º ano da Escola Artística Antó-
nio Arroio, curso de Produção Artística, especialização em Realização Plástica 
do Espetáculo, integrada na disciplina de Projeto e Tecnologias, pretende re-
fletir sobre as práticas artísticas e compreender que elementos co-influem nas 
dinâmicas de aprendizagem que promovem a criatividade colaborativa. Neste 
sentido, no início do ano letivo de 2018/2019, foi apresentado o Projeto 1 — “Sou 
quem sou” com o objetivo de observar como os estudantes iriam abraçar este 
tema. Esta temática acabou por se desenvolver e integrar no âmbito do plano 
curricular em Formação em Contexto de Trabalho (F.C.T.), no 2.º período letivo 
e, envolveu a participação de artistas residentes do Pavilhão 31 da Galeria de 
Arte, do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa e, também, uma conversa informal 
com o artista Pedro Cabrita Reis.

A temática foi discutida entre todos os intervenientes, assente numa prá-
tica dialógica, na troca de ideias, no estímulo à liberdade de expressão, no 
respeito pela discordância e alteridade, cuja participação ativa e envolvimen-
to dos alunos conduziu a uma estrutura coletiva, colaborativa e flexível. Estas 
caraterísticas contribuem para um ambiente de aprendizagem que potencia a 
criatividade e, cujas dinâmicas ajudam a compreender e a identificar conexões 
existentes e o seu impacto nos processos criativos (Alencar, 2012; Beghetto & 
Kaufman, 2014). Neste texto, argumenta-se uma prática criativa, cuja pesqui-
sa sobre os processos criativos assentam nas atividades realizadas, a par das 
relações comunicacionais entre os participantes envolvidos (Sullivan, 2007; 
Atkinson, 2015). Neste sentido, as práticas desenrolaram-se em ações conjun-
tas, tendo em consideração a complexidade relacional entre os indivíduos, a 
valorização dos processos de experimentação e de exploração (Dewey, 2007) 
e, a integração de parcerias com entidades externas à comunidade escolar, com 
o intuito de promover a criatividade colaborativa (Burnard & Dragovic, 2015) 
e criar produção artística capaz de alcançar algo significativo, que vai além da 
transformação do indivíduo, que se expande para outros, numa transformação 
social e cultural da sociedade (Gläveanu & Clapp, 2018).

2. Práticas pedagógicas nos processos de aprendizagem
Este tema experimental, “Sou quem sou”, foi o mote das práticas pedagógicas 
desenvolvidas, sob as quais se refletiu sobre os elementos co-influentes nos 
processos de criatividade individual e coletiva. Quando a equipa pedagógica 
orientada pelo trio de professoras Carla Isidro, Rita Anahory e Teresa Varela 
propôs o trabalho a realizar, pretendia desafiar os alunos e promover momentos 
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Figura 1 ∙ LEGENDA
Figura 2 ∙ LEGENDA
Figura 3 ∙ LEGENDA
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de reflexão sobre “quem sou eu?” (Figura 1), impelindo os estudantes a desen-
volverem as suas capacidades intelectuais, emocionais e criativas, associadas 
à memória, ao pensamento e à linguagem que, na compartilha social, em con-
jugação com outros fatores (conversas com artistas, familiares e amigos, entre 
outros), permite uma aprendizagem inter-relacional com os outros. Aqui, evi-
denciam-se as experiências e o envolvimento dos indivíduos nas atividades e 
na criação de dinâmicas dialógicas que caraterizam e determinam o ambiente 
onde ocorrem, considerando “o trabalho pedagógico como um processo contí-
nuo de intra-relação, uma série de envolvimentos materiais através dos quais 
emergem professores e alunos” (Atkinson, 2015:43).

Esta proposta, inicialmente sugerida para desenvolver as atividades no 1.º 
período letivo, através da consolidação de conhecimentos e aprendizagem de 
competências técnicas e artísticas, deu lugar a um manifesto interesse por par-
te dos alunos em continuar o estudo da temática. Deste modo, a escolha dos 
estudantes foi essencial para uma maior perceção e envolvência nas suas pró-
prias aprendizagens (Kinchin, 2004); numa contínua pesquisa sobre si e o ou-
tro, invocando desejos, realizações, frustrações, afetações, expetativas, e assim 
por diante. Este texto reflete sobre o 2.º período letivo, cujas atividades curricu-
lares em contexto de trabalho, decorreram ao longo de 120 horas (10 semanas); 
com enfâse na evolução progressiva das capacidades dos alunos, autonomia, 
compromisso e independência nas ações, em particular, na relação com os seus 
pares, com as professoras e os parceiros do projeto, na realização de práticas 
sociais, culturais e artísticas que promovem uma amplitude de conhecimentos.

Estas experiências têm como objetivo despertar a curiosidade nos alunos, 
a participação livre e interessada nas atividades (Krapp, 1999; Dewey, 2007), 
aliada à necessidade de conhecer, compreender e comunicar com os outros, 
para refletir, estabelecer associações, fazer escolhas e recriar a partir das sensi-
bilidades, perceções e interpretações individuais, face ao que têm acesso. O trio 
pedagógico e os alunos trabalharam em cooperação, num desenvolvimento de 
‘intra-relações’, à medida que as aprendizagens decorreram de forma coletiva, 
onde cada indivíduo não só estimula o outro, como constitui a base através da 
qual, alunos e professores emergem por meio das intra-relações intrínsecas às 
práticas criativas. Por um lado, as relações humanas valorizam a ação com vista 
ao alcance da aprendizagem, assente “[n]um eu que evolui no processo de fa-
zer, fazendo, vendo, falando, pensando” (Atkinson, 2009: 9) em conjunto com 
os outros e; por outro lado, um caminho para as práticas de educação artística, 
cujas comunicações e interações entre todos os intervenientes criam relações 
a cada instante, estabelecem o ritmo das aprendizagens, com avanços e recuos 
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inerentes à convivência social, criando a dinâmica que irá contribuir para a 
compreensão de si — inter e intra-relacionamentos e, dos outros, resultando em 
‘encontros de aprendizagem’ (Atkinson, 2015).

A forma como os professores expõem as práticas aos alunos é fundamental 
para um entendimento mútuo para a criação de afetividades, porque, muitos 
dos valores e crenças que se transportam para o meio ambiente das aprendi-
zagens podem estabelecer uma conexão positiva com os estudantes ou, pelo 
contrário, provocar obstáculos à participação ativa dos mesmos (Branco, 2018) 
e, por conseguinte, contribuir para uma redução, não só nas suas habilidades 
cognitivas, mas também criativas (Davies et al., 2012). Argumenta-se um am-
biente onde os estudantes não se sintam limitados nas suas atividades, nem 
tenham receio de comunicar as suas ideias, ou sejam induzidos a reproduzir 
discursos em concordância com sistemas educativos, onde o professor apenas 
apresenta conteúdos e os alunos são meros recetores. Defende-se a necessi-
dade de ouvir os estudantes sobre as suas aprendizagens, compreender seus 
pontos de vista e dialogar com eles sobre formas de aquisição de conhecimen-
tos (Kinchin, 2004), estimular o interesse sobre as práticas realizadas nos seus 
processos criativos (Krapp, 1999; Beghetto & Kaufman, 2014), contribuindo 
para uma aprendizagem aberta e não fechada em si mesma. Neste sentido, a 
equipa pedagógica procurou desenvolver as atividades num ambiente assente 
no diálogo, conversando com os alunos sobre suas preocupações, expetativas e 
motivações; incentivando-os a pesquisar, a pensar em formas de concretizar as 
suas ideias e apresentá-las ao coletivo turma, a utilizar e a explorar os recursos 
possíveis e disponíveis e a tomar decisões, além de compreender que significa-
dos podiam ser entendidos subjacentes à expressão plástica dos objetos ideali-
zados. “O diálogo parece ser a chave para a relação pedagógica” (Davies et al, 
2012: 86), pois estimula a partilha da informação e de experiências, cria laços 
afetivos entre alunos e professores, entre os pares, num respeito mútuo, onde 
cada um tem um papel na construção de significado. 

A sensibilidade das professoras para a perceção de estados emocionais dos 
alunos, também possibilitou uma flexibilidade na realização dos seus projetos, 
alternando, por vezes, entre os espaços de sala de aula e a oficina, no estímulo 
ao comprometimento e envolvimento dos alunos na evolução das suas práticas 
criativas, como autores decisores do rumo das mesmas, no incentivo à captação 
e perceção de necessidades mediante os objetivos de cada aluno. Nestes me-
canismos de ação humana, acionados pelas relações interpessoais e pessoais 
entre os envolvidos, o processo de aprendizagem desdobra-se em múltiplas ela-
borações, reformulações e transformações que reforçam um “on-going process 
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of intra-relating” (Atkinson, 2015:43) que potencia a criatividade colaborativa 
(Burnard & Dragovic, 2015).

3. Participação ativa nas práticas para a construção 
de criatividade colaborativa

Ao longo das práticas criativas, alunos e professores partilharam informações, 
interesses e motivações em prole da compreensão das ideias e dos pensamen-
tos que os estudantes procuravam transmitir nas suas peças (Figura 2), auxi-
liando-os no percurso concetual, na experimentação e exploração de matérias 
e materiais, bem como no apoio das suas tomadas de decisão.

Promover a apresentação e debate de ideias sobre a evolução dos trabalhos, 
também possibilita uma participação conjunta, onde todos comunicam as suas 
ideias, ouvem os colegas sobre os seus projetos e contribuem com observações, 
que podem ou não ser captadas e utilizadas posteriormente em diversos traba-
lhos, seja a nível concetual seja ao nível da construção plástica. Nestes momen-
tos de observação, questionamento e acompanhamento dos trabalhos uns dos 
outros, salienta-se a importância do aluno com consciência do outro: artista, 
espetador, crítico, orientador. O aluno pode aprender a partir de outros traba-
lhos, com o conhecimento de seus colegas e professores, para retornar ao seu 
trabalho e enriquecê-lo (Aguirre, 2005). 

No incentivo aos alunos para experimentar matérias e materiais (Figura 3), 
eles aprendem a conhecer as caraterísticas e as propriedades dos mesmos, numa 
descoberta de possibilidades combinatórias no processo de criação de estrutu-
ras e formas. No fundo, explorar os materiais permite aos alunos compreender 
como e quando utilizá-los, aprender a manusear ferramentas para manipulá-los, 
transformá-los e aplicá-los, numa aprendizagem progressiva que, ao longo do 
processo criativo, correlaciona as escolhas efetuadas por eles e as ideias que eles 
pretendem comunicar, atribuindo significados e conotações às manifestações 
artísticas que concretizam. Na valorização dos processos de exploração e de ex-
perimentação em detrimento do produto final na produção artística, os alunos 
exercem uma participação ativa nas atividades, cuja essência são as relações que 
constroem com os outros, na capacidade de se envolverem e de partilharem vi-
vências (Figura 4), adquirindo conhecimentos, além de um olhar atento, sensível 
e deliberativo perante o meio ambiente onde estão inseridos.

Outras ideias sublinhadas por Dewey, defendem que os processos de educa-
ção devem proporcionar “um desenvolvimento das aptidões inatas dos indiví-
duos capazes de participar e atuar livremente nas experiências compartilhadas 
com os outros” (2007:117), a partir das quais, as perceções e interpretações se 
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Figura 2 ∙ Projeto de aluna intitulado “Manifestação não 
particular do Ser”. 2019. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Aluna a explorar e a experimentar o material vime. 
Fonte Própria.
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Figura 4 ∙ Exploração de diversos materiais. 2019. 
Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Colaboração entre os alunos, na extração de moldes 
em gesso a partir de membros do corpo de uma colega. Fonte 
Própria.
Figura 6 ∙ Visita ao Pavilhão 31 do Hospital do Júlio de Matos e 
conversa com os parceiros em F.C.T.
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modificam. As intervenções em proximidade com os outros dão origem a ações 
conscientes e críticas, na elaboração de pensamento e na transformação de di-
vergências em recursos, para o aparecimento de novas formas e práticas sociais 
e culturais.

Nas oficinas de cenografia, os alunos vêm as suas idealizações transpostas 
para a volumetria, numa partilha e troca de experiências, de entreajuda (Figura 
5); os colegas discutem e colocam questões entre si, com curiosidade e interesse 
pelo trabalho dos outros, ajudando os seus pares na reformulação de novas pos-
sibilidades combinatórias e na sugestão de outras, num crescimento coletivo e 
criativo (Davies et al., 2012). Por vezes, alguns alunos juntam-se a outros para 
os ajudar nas suas tarefas; em outras ocasiões, trocam de tarefas para apren-
der técnicas diferentes e experimentar materiais que não vão utilizar nos seus 
próprios trabalhos, o que lhes permite ampliar conhecimentos, fruto de uma 
solidariedade coletiva, para a criação artística com os outros (Burnard & Dra-
govic, 2015).

Um ambiente que promove a integração e o sentido de pertença, aliada à 
exposição de ideias e pensamentos de forma aberta, transmite um sentimento 
de bem-estar e confiança, cuja importância primordial se encontra nas relações 
intrapessoais e interpessoais, que emergem durante as práticas (entre aluno-
-professor, aluno-experiência e aluno-aluno). Numa compreensão de si e do ou-
tro, na forma como trabalham e se relacionam uns com os outros é visível a en-
treajuda e uma preocupação coletiva perante dificuldades que surgem, comuns 
a todos, promovendo uma solidariedade e confiança nos alunos, apoiando-se 
entre si na realização dos trabalhos, reforçando as palavras de Dewey quando 
refere que “a experiência é o resultado, o sinal e a recompensa da interação en-
tre organismo e meio, que, quando plenamente realizada, é uma transformação 
da interação em participação e comunicação (1980:22).

Também a existência de parcerias com entidades locais, em articulação 
com os contextos educacionais, possibilita a criação de sinergias que ampliam 
experiências e saberes sobre o mundo que os rodeia, conhecendo outras reali-
dades e estabelecendo outras relações (Davies et al., 2012). As visitas realizadas 
ao Pavilhão 31 do Hospital Júlio de Matos, as conversas com o Diretor Artísti-
co Sandro Resende, para conhecer algumas das obras dos artistas residentes, 
com a possibilidade de diálogo com alguns deles, foram essenciais para o de-
senvolvimento das aprendizagens (Figura 6 e Figura 7). Tal como, a oportuni-
dade de conversar com o artista Pedro Cabrita Reis, sobre os caminhos das ar-
tes e práticas artísticas. Estes contatos permitiram cruzar realidades distintas, 
atribuindo importância à “experiência como é vivida, sentida, reconstruída, 
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Figura 7 ∙ Visita ao Pavilhão 31 do Hospital do Júlio de 
Matos e conversa com os parceiros em F.C.T.
Figura 8 ∙ Trabalho de uma aluna apresentado em conjunto 
com obras de um dos artistas residentes do Pavilhão 31 do 
Hospital Júlio de Matos. Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Trabalho de uma aluna apresentado na 
exposição coletiva, na Galeria de Arte, no Hospital Júlio 
de Matos. Fonte: própria
Figura 10 ∙ Exposição coletiva com trabalhos 
realizados por alunos e alguns artistas do Pavilhão 31 
do Hospital Júlio de Matos. Fonte: própria.
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reinterpretada e compreendida” (Sullivan, 2005:96) para a construção de signi-
ficados e saberes, promovendo a evolução integral dos indivíduos, habilidades 
imaginárias, sensibilidades e descobertas emocionais, intelectuais e criativas.

A conjugação de diversos elementos e as sinergias que se proporcionaram, 
ao longo das experiências vivenciadas, deram origem a múltiplas e diferencia-
das manifestações criativas, que resultaram em peças volumétricas, com carác-
ter expositivo, performativo e/ou de instalação, integradas numa exposição co-
letiva conjunta realizada no final do ano letivo (Figura 8, Figura 9 e Figura 10). 
As práticas que potenciam uma aprendizagem compartilhada e colaborativa, 
sem negar a importância do indivíduo e das ideias próprias, mas atribuindo à 
criatividade um papel central na evolução da própria comunidade, possibilitam 
a capacitação social e cultural (Gläveanu & Clapp, 2018).

Conclusão
O entendimento sobre as práticas criativas não se pode delimitar aos fatores 
individuais; torna-se necessário uma compreensão mais expansiva que envol-
ve contextos históricos, culturais e sociais; recursos e experiências vivenciadas 
nas aprendizagens, capazes de fazer emergir novo conhecimento e transformar 
a compreensão humana. Nos relacionamentos pessoais e interpessoais encon-
tra-se a chave para desenvolver as práticas criativas, em relações de interde-
pendência, cujo diálogo entre os vários intervenientes determinam as sinergias 
no desenvolvimento das aprendizagens. Dinâmicas que envolvem avanços e 
recuos necessários ao entendimento daquilo que se está a fazer, pensar a ação, 
compreender e empreender vários procedimentos em curso, refletir, decidir, 
experimentar, errar, recuar, reformular, tomar novas decisões, etc., num contí-
nuo ritmo pautado pelas convivências sociais que fluem sob um conjunto de cir-
cunstâncias num determinado momento das comunidades de aprendizagem. 
Como uma maré, cujos fluxos e refluxos de acontecimentos humanos, determi-
nam e transformam as práticas criativas em experiências de pesquisa e de in-
formação capazes de fazer emergir novos entendimentos e múltiplas conexões 
entre diferentes áreas de conhecimento. Também as parcerias estabelecidas 
com entidades locais constituem elementos que influem no potencial criativo, 
no desdobramento das relações sociais entre os intervenientes, na propagação 
da comunicação e na perceção de outras realidades, envolvendo os alunos em 
experiências que lhes permitem deliberar crítica e conscientemente, sobre di-
versas formas de expressão artística, sobre o meio ambiente, além de estabe-
lecerem pontes comunicacionais entre as várias sinergias proporcionadas ao 
longo das aprendizagens.
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1. Introdução
Nesta reflexão, procura-se deliberar sobre questões que emergem nas práticas 
artísticas, cuja complexidade relacional entre os seus intervenientes refletem 
significados produzidos subjetivamente. A compreensão do eu e dos outros 
passa pela necessidade de nos conhecermos uns aos outros, através das ex-
periências e vivências sociais que ocorrem nas aprendizagens (Dewey, 2010). 
Com este ponto de partida, desenvolveu-se o projeto “Das minhas mãos”, com 
uma turma do 12.º ano da Escola Artística António Arroio, no curso de Produ-
ção Artística, na especialização em Cerâmica, integrada na disciplina de Proje-
to e Tecnologias, para a elaboração de diversos objetos.

O projeto, desenvolvido no 1.º período do ano letivo de 2019/2020, surgiu 
com a intenção de aprofundar questões relativas à realização de práticas criati-
vas em trabalho coletivo, no âmbito curricular, em Formação em Contexto de 
Trabalho (F.C.T.) e, neste sentido, a equipa pedagógica, constituída por quatro 
professores, propôs aos alunos trabalhar em grupo para a realização deste pro-
jeto. Pretendia-se, por um lado, a deliberação sobre entendimentos ligados às 
concetualizações de Artesanato, Arte e Design; por outro lado, o desenvolvi-
mento de processos de representação projetual e de produção de caráter artís-
tico, de objetos cerâmicos com variedade morfológica, para participar numa 
feira de Arts & Crafts. No entanto, centramo-nos nas práticas que promovem as 
relações pessoais e interpessoais de quem as vivencia, experimenta e explora, 
abrindo possibilidades para uma contínua dialética entre o pensamento estético 
(sentimos) e a experiência do real (Dewey, 1980), numa ‘agência coletiva’ que 
define as sinergias desenvolvidas no ambiente onde estão inseridas (Bandura, 
2000). Argumenta-se ainda que, as aprendizagens baseadas na experimenta-
ção e na partilha da esfera coletiva proporcionam aos alunos um conjunto de 
acontecimentos, experiências e concretizações, na aquisição de autoestima e 
confiança, artística e pessoal, resultando em novas perceções ao nível do de-
senvolvimento das capacidades criativas, dimensões metacognitivas, emocio-
nais e técnicas (Klimenko, 2008).

2. Pensamento estético e a experiência do real
Nas práticas artísticas, embora a produção seja relevante não é o primordial nas 
aprendizagens; o essencial é o que se passa entre as pessoas durante o processo 
de pensar e fazer através da arte (Eça, 2019) e, por isso, o foco é ajudar o aluno a 
envolver-se e a participar ativamente para uma compreensão mais consciente 
de si e do outro (Dewey, 2007).
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Neste contexto, o objeto artístico, ao contrário da sua habitual conceção alia-
da a uma existência, de certa maneira, separada da experiência do indivíduo, 
procura promover a sua importância enquanto processo relacional entre formas 
de pensar e de fazer artísticas imanentes à experiência do indivíduo. Nesta pers-
petiva, importa conhecer como professores e alunos trabalham juntos e, como é 
que eles (alunos) se relacionam com os outros. Como é que eles aceitam os ou-
tros? Como é que eles são capazes de ceder em relação aos outros? Estas questões 
inerentes ao nosso quotidiano vão sendo desveladas à medida que os ‘encontros 
de aprendizagem’ ocorrem (Atkinson, 2015) ou como refere Dewey, 

a capacidade para partilhar o dar e o receber da experiência. Abrange tudo o que tor-
na a experiência do indivíduo mais valiosa para os outros e que lhe permite participar 
com mais valor nas experiências dos outros (2007:115).

Reconhecemos que a experiência é algo que acontece entre o indivíduo e 
o ambiente onde está inserido, então, antes de mais, ela consiste numa adap-
tação em vários sentidos, que envolve as circunstâncias em que se encontra e 
outras situações que possam acontecer, numa compreensão desafiante, não 
apenas refletindo sobre a forma como nos sentimos e como nos comportamos, 
mas também como pensamos e vivemos em comunidade e, como aprendemos.

Quando a equipa pedagógica apresentou o projeto, em contexto de trabalho, 
informou que iria realizar uma parceria com os organizadores da feira “Craft & 
Design”, onde as peças produzidas pelos alunos seriam integradas no mercado. 
No entanto, por motivos de logística de meios e de tempo, não foi possível con-
cretizar a parceria com a entidade externa. Contudo, foi possível proporcionar 
aos alunos um ambiente similar ao contexto real de trabalho — conceção e con-
feção do produto, design e embalamento do mesmo, cálculo do valor concre-
to para situação de venda, resultando na participação dos alunos com as suas 
peças na Feira de Santo Elói da Escola Artística António Arroio, realizada em 
dezembro de 2019.

3. Criação coletiva para a produção artística
A proposta foi apresentada através de um debate sobre conceitualizações de Ar-
tesanato, Arte e Design, onde se indicaram, também, alguns exemplos visuais de 
trabalhos artesanais, artísticos e de design, envolvendo referências de museus 
para visualização de peças desta natureza, criações únicas, nomes de artistas e 
também de produtos concebidos para produção em série. Além deste debate ini-
cial, os alunos, individualmente, pesquisaram e trouxeram para os seus estudos 
outros artistas e outras linhas de orientação, para os ajudar a elaborar um conjunto 



7
76

de combinações possíveis, a partir das quais resultaram propostas apresentadas 
para a concretização de peças cerâmicas, utilitárias, seriadas, únicas e ornamen-
tais. Neste momento, poder-se-ia dar continuidade ao processo de criatividade 
individual, mas o desafio consistia na realização de trabalho em grupo, cujas di-
nâmicas energéticas relacionais entre os indivíduos se transformam à medida 
que as aprendizagens acontecem; com consciência da necessidade de cedências 
de uns e de outros, para alcançar pontos de equilíbrio e harmonia que permitem a 
concretização dos objetivos de grupo. A turma foi subdividida em vários grupos e 
durante o processo foi possível percecionar tendências, interesses, deliberações; 
por vezes, conflitos de ideias e confronto de opiniões que foram geridas ao longo 
das aprendizagens. Foram efetuadas conversas informais e entrevistas aos alu-
nos que possibilitaram uma compreensão mais detalhada de algumas situações 
decorrentes das atividades artísticas.

Neste texto iremos apresentar algumas das etapas realizadas por dois gru-
pos da turma, A e B. Em primeiro lugar, cada aluno apresenta as suas propostas 
individuais (Figura 1 Figura 2, Figura 3 e Figura 4); depois, após uma reflexão e 
debate com os membros de cada grupo, os alunos procuram alcançar propostas 
para uma linha de objetos com uma linguagem conjunta. Portanto, não é só ela-
borar uma peça, é conceber uma coleção de peças, integradas numa unidade, 
tema, cor, forma, textura, entre outros. O desafio consistia em criar essa cole-
ção de peças em conjunto com os outros colegas.

O grupo A procurou com o seu trabalho criar peças de caráter utilitário, num 
ritual quotidiano, pratos, taças e recipientes para líquidos, assente em linhas or-
gânicas e retilíneas. Por um lado, curvas e sinuosidades, representadas em pra-
tos alongados inspirados no trabalho do escultor Claudi Casanovas e; por outro 
lado, peças geométricas e retilíneas em pequenos pratos e taças inspirados na 
forma geométrica do pentágono, com faces irregulares (Figura 2). A intenção 
era criar uma linha de objetos diferentes, mas que se conjugavam e constituíam 
uma linguagem. Neste grupo, existiu uma integração de dois elementos indivi-
duais, criados por colegas diferentes, numa só peça (Figura 2 e Figura 3).

O grupo B encontrou o elo de ligação entre as suas peças numa conexão à 
Natureza. Assim, nas propostas finais, já em trabalho de oficina (Figura 5), da 
esquerda para a direita, encontram-se: um vaso inspirado no conceito japonês 
Ikebana (forma de arte que entende o arranjo de flores como um ser vivo, conju-
gando natureza e humanidade), uma estátua cuja delineação curvilínea resulta 
da junção da figura humana e curvas possíveis de ser encontradas em formas 
orgânicas e, um instrumento de percussão com base nos Udus africanos, cujo 
toque sobre os buracos emite sons.
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Figura 1 ∙ Grupo A. Propostas individuais para uma linha de 
peças utilitárias: pratos e vasilhas para líquidos.
Figura 2 ∙ Grupo A. Propostas individuais selecionadas para 
trabalhar em coletivo. Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Grupo A. Junção de peças individuais numa só: 
prato alongado com ‘copo’ integrado Fonte própria.
Figura 4 ∙ Grupo B. Propostas individuais para vaso 
tradicional, peças antropomórficas e ainda, peças para 
produzir som. Fonte própria.
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Figura 5 ∙ Grupo B. Trabalho em oficina na confeção das 
peças selecionadas pelo grupo. Fonte própria.
Figura 6 ∙ Grupo B. Peças vidradas. Fonte própria.
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Entre as representações gráficas (Figura 4) e a concretização das propostas 
na oficina (Figura 5) são visíveis diferenças formais em algumas das peças, no-
meadamente na forma do instrumento de percussão. Estas alterações decorrem 
dos debates existentes entre os membros de cada grupo, cujas ideias iniciais po-
dem fazer sentido para a coleção de peças e são produzidas; no entanto, outras 
propostas não criam coesão com a linha selecionada e, por isso, são eliminadas 
e substituídas por outras formas em prole do objetivo comum (Figura 6).

Estas experiências abrem possibilidades para os alunos explorarem e expe-
rienciarem as suas habilidades intelectuais, sensoriais e imagéticas sobre várias 
áreas e temas, num vasto cruzamento de saberes que ampliam o conhecimento, 
reflexão, estética e criação (Eça, 2010; Eça, 2019). No entanto, não deixam de 
coexistir tensões, entre o individual e o coletivo, que proporcionam constantes 
transformações nas perceções e interpretações dos indivíduos participantes, 
perante o ambiente que os envolve. Uma das dificuldades encontra-se, preci-
samente, na passagem da idealização à produção; por vezes, as relações entre 
os alunos intensificam-se, num misto de desequilíbrios e reajustamentos, im-
plícitos pelas forças de resistência inerentes à subjetividade de cada um. Por 
exemplo, algumas dificuldades foram reconhecidas pelos alunos, enquanto de-
senvolviam trabalho de grupo, “Eu tinha umas ideias antes de chegar à forma 
e, foi complicado depois adaptar as minhas ideias ao grupo” (A008, 00:07:04, 
entrevista 1, 2019). Outra colega refere ser difícil 

ter que abandonar coisas que às vezes nós gostaríamos de fazer, (…), quando junta-
mos com a outra pessoa que já vem com uma ideia completamente diferente da nossa, 
temos de cortar algumas partes... Tem de haver cedências, não é? (AL001, 00:07:15, 
entrevista 1, 2019)

Talvez, a maior dificuldade se encontre nestas cedências,

porque é [necessário] ouvirmo-nos e sermos ouvidos e, manter o conceito de todos, 
mesmo em cada variação. Acho que isso é a parte mais complicada de trabalhar em 
grupo. Claro que não queremos desrespeitar nenhum membro (A008, 00:09:25, 1 
entrevista, 2019)

Outra aluna menciona,

quando nós estamos a trabalhar em grupo nós não temos só o objetivo de nos superar a 
nós próprios, também temos de fazer o nosso grupo superar, (…), eu tinha mais receio 
de colocar o meu grupo em risco, não estar ao nível deles ou o meu trabalho não se 
enquadrar com o deles… (A005_00:06:00, 1 entrevista, 2019).
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Acrescenta ainda,

normalmente quando nós pensamos num conceito, cada um tem uma forma de ex-
pressar aquilo que pensa muito diferente, (…) e, [quando nos] abrimos para novas opi-
niões… [de repente] o nosso colega refere [algo] e, nós: Ok, isso faz sentido! É muito 
interessante. (A005_00:07:29, 1 entrevista, 2019).

Este reconhecimento, por parte dos alunos evidencia uma interdependên-
cia entre os membros de cada grupo para a progressão dos trabalhos, a par da 
complexidade relacional perante a frustração de opiniões individuais, que 
são rejeitadas em prole de uma continuidade coletiva; mas também, a rique-
za perante a possibilidade de se estenderem à participação do outro, isto é, ter 
consciência que o outro contribui com outras visões, com outras questões e su-
gestões que ainda não tinham sido pensadas, resultando numa aprendizagem 
expansiva e em espiral (Bruner, 1977).

Ao longo dos processos das aprendizagens (Figura 7) reflete-se sobre o ser, 
o estar, e o continuar a ser e a estar, mas numa continuidade de desdobramen-
tos que está imanente à capacidade para “dar e receber a experiência” com os 
outros (Figura 8). Nesta perspetiva, argumenta-se que as práticas artísticas pro-
porcionam experiências reflexivas internas e externas ao indivíduo que, inseri-
das no meio ambiente que o rodeia, convocam a sensibilidade, emoção e esté-
tica, bem como os modos individuais de ver, sentir, refletir e criar (Eça, 2010).

Contudo, reconhece-se um jogo de tensões relacionais necessárias nas 
aprendizagens; o aprender a estender-se ao outro, o estar aberto a outras pos-
sibilidades, seja na esfera do pensamento, seja na esfera operacional. Por isso, 
as dinâmicas nem sempre são harmoniosas, também são compostas por con-
frontos para fazer pensar, reajustar ideias e ações, numa contínua resiliência 
que evidencia o contributo do outro para a construção da identidade social e 
cultural, sublinhando as palavras de Bandura sobre a «agência coletiva», 

as realizações de um grupo são o produto não só da partilha de conhecimentos e com-
petências dos seus diferentes membros, mas também da dinâmica interativa, coorde-
nadora e sinérgica das suas transações” (2000:75).

A participação ativa e o envolvimento de todos os intervenientes na reso-
lução de questões conceptuais, técnicas e artísticas, foram essenciais para o 
trabalho realizado perspetivando os objetivos propostos (Figura 9); bem como 
o compromisso e o empenho por parte dos alunos, num crescimento conjunto, 
na progressão de habilidades técnicas e artísticas e, no desenvolvimento pes-
soal e relacional.
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Figura 7 ∙ Processo das aprendizagens nas práticas criativas.
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Figura 8 ∙ Ambiência nas aprendizagens. Fonte própria.
Figura 9 ∙ Conjunto de peças de cerâmica, do Grupo A e do 
Grupo B, na Feira de Santo Elói (Dez/2019). Fonte: própria
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Conclusão
Através da exposição de ideias num ambiente coletivo, que incentiva a discus-
são e confrontação com visões distintas, ampliam-se possibilidades imagéti-
cas, multiplicam-se pensamentos, que resultam em criações que vão além de 
reinterpretações pessoais, dirigem-se a outros. Por isso, as práticas criativas 
desenvolvidas neste projeto defendem o contínuo incentivo à experimentação 
e deliberação em conjunto, para promover a colaboração entre os seus interve-
nientes, bem como desenvolver as habilidades de observar, refletir, relacionar, 
questionar, criar, etc., conjugando as dimensões cognitivas, emocionais e mo-
tivacionais, artísticas e técnicas numa aprendizagem progressiva que contribui 
para a construção da identidade do indivíduo e do social. Além disso, a realiza-
ção deste tipo de experiências coletivas nas práticas artísticas, revela a impor-
tância da consciência de si e do outro, nas relações humanas e o meio ambiente 
envolvente, cujas reformulações e reajustamentos constantes procuram encon-
trar equilíbrio, não só na esfera relacional, como também na esfera concetual e 
projetual. Para isso, as dimensões da esfera afetiva, volitiva e motivacional dos 
indivíduos são contributos fundamentais para o crescimento do potencial criati-
vo, porque, por um lado, permite conhecer os alunos, respetivas habilidades de 
pensamento, criação e motivação para a realização de objetivos; por outro lado, 
quando integrados em criações coletivas, é importante compreender as formas 
de participação e envolvência em situações de compromisso, cujo empenho não 
depende apenas de si próprio, mas está conectado com uma rede social interde-
pendente e complexa, para qual precisa de estar igualmente disponível.

Neste projeto, os alunos foram subdivididos em grupos com 3 ou 4 elemen-
tos; no entanto, as dinâmicas energéticas existentes entre os grupos foram dis-
tintas, verificando-se maiores dificuldades na adaptação de ideias em coletivo, 
no grupo composto por 4 elementos. Em projetos desta natureza, talvez seja 
importante considerar este alerta para obter dinâmicas de grupo mais sinergé-
ticas. Contudo, reconhecendo a complexidade das relações humanas, a realiza-
ção deste trabalho coletivo foi muito positiva em vários aspetos:

— decorreu durante o 1.º período letivo, através de uma atividade em con-
texto de trabalho, que permitiu um conhecimento intelectual e funcional do co-
letivo da turma, na observação e compreensão dos relacionamentos pessoais e 
interpessoais entre os intervenientes;

— o diálogo com os outros possibilita uma amplitude de perspetivas dife-
rentes, uma abertura ao debate e à discordância, habilitando os indivíduos para 
deliberar de forma consciente para transformar as divergências em recursos 
para o aparecimento de novas formas e práticas sociais, culturais e artísticas;
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— na produção artística, as peças concretizadas pelos alunos foram bem 
conseguidas a nível estético e de mercado. Esteticamente apelativas pois, uma 
das coleções que envolvia peças de pequena dimensão, brincos e botões de ce-
râmica, foram todas vendidas e, o grupo recebeu pedidos de encomenda para 
produzir mais; os restantes grupos ficaram apenas com 1 ou 2 peças que, acaba-
ram por oferecer ao espólio da escola, como exemplares da produção realizada.

É importante repensar as práticas que estimulam dinâmicas de pensamento, 
reformulação em conjunto com os outros, no sentido de nos encararmos a nós 
próprios enquanto seres que nos relacionamos e experienciamos com os outros, 
na construção da nossa identidade, onde importa o indivíduo e o coletivo. 
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1. Introdução 
O Projeto LOCUS — Arquivo poético sobre Comunidade, Território e Memória do 
Lugar procurou situar-se na linha de fronteira entre a educação em contextos 
formais e não formais. Consistiu num projeto de investigação em arte baseado 
na prática artística e curatorial, o qual propôs a criação de um “arquivo poético”, 
materializado num conjunto de objetos artísticos e/ou documentais acerca das 
múltiplas ligações — individuais e coletivas — com a ideia de lugar, designada-
mente, o espaço habitado, lugar imaginário, lugar de memória, lugar de iden-
tidade. A equipa de investigação integrou investigadores e docentes da Escola 
Superior de Educação de Lisboa (ESELx), Universidade de Gdansk, Universida-
de Ovidius em Constanta (Roménia) e estudantes de ensino superior nas áreas 
das artes visuais. O projeto contemplou a mobilização de práticas artísticas em 
artes visuais, pressupondo dois eixos fundamentais que perfazem as dimensões 
da educação artística formal e não formal. Um primeiro eixo, que designámos 
por [Dentro de Portas], supõe a atuação direta, no âmbito do plano de estudos 
da licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias (AVT) da ESELx; e um segundo 
eixo que designámos por ]Fora de Portas[ que integra a atuação em diferentes 
territórios/contextos comunitários, exteriores à ESELx, nos concelhos de Co-
ruche, Loures, Santiago do Cacém, Gdansk (Polónia) e Constanta (Roménia). 
Esta atuação possibilitou a articulação entre três dimensões essenciais, na for-
mação em artes visuais: curricular, extracurricular ou não formal, investigativa 
e de intervenção em diferentes territórios/contextos comunitários, através de 
residências artísticas e práticas participativas/colaborativas. Através da práti-
ca artística, entendida numa perspetiva da iniciação à investigação foi assim 
possível aceder a níveis de experiência vivencial do espaço, não imediatamente 
tangíveis, que integram, de modo difuso, construções identitárias, perspetivas 
do passado/presente e intersubjectividades partilhadas. Este texto procura dar 
conta da articulação estabelecida entre os contextos educativos formais e não 
formais (considerando os dois eixos acima mencionados) tendo por base dois 
exemplos do trabalho realizado com estudantes do ensino superior artístico, 
bem como os constrangimentos decorrentes do primeiro confinamento entre 
março e maio de 2020, altura em que estavam previstas algumas atividades.

2. Entre a teoria e a prática 
A Educação não formal congrega um conjunto de modalidades de aprendiza-
gem, desenvolvidas em contextos institucionais extraescolares e articula-se de 
forma direta com as vivências individuais e coletivas e menos com a disciplina-
rização dos saberes. As experiências partilhadas em espaços de ação quotidiana 
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permitem, nas palavras de Maria Glória Gohn voltar-se “para a formação de 
cidadãos(as) livres, emancipados, portadores de um leque diversificado de di-
reitos, assim como de deveres para com o(s) outro(s)” (Gohn, 2014: 35).

Considerando que um qualquer processo de ensino aprendizagem envolve 
quatro fatores tais como i) o individuo que deseja aprender, ii) o conhecimento, 
iii) o professor e iv) o contexto de aprendizagem, procurámos estruturar a nossa 
atividade por forma a não anular a complexidade deste processo mas sim pro-
mover um diálogo entre diferentes contextos (escolares e extraescolares) por 
forma a promover o desenvolvimento de aprendizagens integradas e apoiadas 
em situações reais de atuação. Neste sentido optámos por estruturar o projeto 
nos dois eixos anteriormente mencionados sobrevindo a ambos a dimensão in-
vestigativa, baseada na prática artística:

— [Dentro de Portas]. Este eixo contemplou a educação artística formal, 
através do desenvolvimento de propostas de trabalho no âmbito de algumas 
Unidades Curriculares (UC) do curso de Artes Visuais e Tecnologias (AVT), de-
signadamente no âmbito das UC de Oficina de Artes e Tecnologias III, Desenho 
e Arte Têxtil.

— ] Fora de Portas [. Este eixo incidiu sobre a educação artística não formal 
contemplando o envolvimento em diferentes territórios/comunidades, nos qual 
se realizaram, entre outras, residências artísticas e intervenções site specific. 

Neste sentido, verificou-se uma intencionalidade educativa na abordagem 
a diferentes processos criativos, investigativos e práticas docentes envolvidas 
no projeto, cujo eixo central foi a co-construção de um conjunto de objetos ar-
tísticos e/ou documentais, acerca das ligações estabelecidas entre o indivíduo 
e/ou a comunidade com o espaço, constituído sob a forma de um “arquivo poé-
tico”, em torno da ideia de lugar.

Os territórios de intervenção situaram-se, em Portugal, nos concelhos de 
Loures, Coruche e Santiago do Cacém (aos quais há a somar as práticas desen-
volvidas em Gdansk e Constanta) possibilitando aferir, através de metodolo-
gias de trabalho comuns, a diversidade de perspetivas acerca da relação com o 
espaço vivencial — real ou imaginário— construído na interseção entre repre-
sentações identitárias, transitoriedade, memória, funcionalidade e imagina-
ção. Esta disparidade intencional na seleção de territórios/contextos permite 
ampliar o leque de perspetivas acerca da problemática central do projeto, tendo 
por base uma amostra não convencional — que não se circunscreve a uma faixa 
etária, grupo social, cultural, nacional, profissional definidos, mas assume uma 
transversalidade geracional, cultural e nacional. 



79
0

Há assim a considerar um conjunto de ideias chave que articulam experiên-
cia, memória, representação e processo criativo com os diferentes territórios/
contextos de intervenção designadamente i) aspetos socioeconómicos e cul-
turais da contemporaneidade, considerando a coexistência de diversas reali-
dades/estratos temporais; ii) possíveis paralelismos existentes nos diferentes 
contextos, no que concerne às vivências e representações do espaço, atenden-
do a aspetos geográficos do lugar e do território — cidades, subúrbios e aldeias; 
iii) aspetos simbólicos associados aos objetos, às imagens e às narrativas sobre 
o espaço, entendidos na globalidade enquanto recursos/objetos de memória 
capazes de serem interpretados/apropriados no âmbito de processos criati-
vos individuais e/ou coletivos; iv) a construção do arquivo  enquanto processo 
alargado de tomada de consciência acerca de realidades e perceções plurais 
do espaço, capazes de potenciar ligações de empatia, autorreconhecimento, 
desconstrução de estereótipos etc. e v) a organização do arquivo como proce-
dimento simbólico e relacional de criação de ligações inusitadas, “poéticas”, 
entre os elementos que o compõem.

Neste texto, iremos incidir sobre três dos processos desenvolvidos e que ar-
ticulam diretamente estes dois eixos procurando evidenciar as ligações entre 
os domínios da educação formal, não formal e eventualmente a educação in-
formal. Um primeiro exemplo consiste nos processos de trabalho desenvolvi-
dos no âmbito da UC de Oficina de Artes e Tecnologias III, do qual resultaram 
abordagens às questões da memória do lugar sob a forma de objetos artísticos, 
posteriormente divulgados em contexto expositivo. O segundo e terceiro exem-
plos dizem respeito ao trabalho desenvolvido no âmbito das UC de Desenho II 
e Arte Têxtil que complementou as dimensões formal e não formal. A todos es-
tes exemplos sobrevém uma outra dimensão, a educação artística informal, na 
medida em que todos foram apresentados em espaços públicos e integram rea-
lidades sociais e culturais mais amplas, que permitem o contacto com lingua-
gens da arte contemporânea a um público alargado. A ligação difusa entre a di-
mensão não formal e informal, discutida amplamente por Jaume Trilla (Trilla, 
1996) constitui-se igualmente enquanto eixo fundamental para a compreensão 
do conjunto de práticas levadas a cabo nas quais a intencionalidade, a forma 
sistemática e articulada de atuação foram fundamentais.

3. Objetivos e Metodologia 
Assumindo como suportes teórico-metodológicos a Prática enquanto Pesqui-
sa (PaR, na aceção anglo-saxónica) e a pesquisa em arte baseada na prática 
e conduzida pela prática (practice-based e practice-lead) nos moldes em que a 
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definem, respetivamente Nelson (2013), Smith & Dean (2009), pretendeu-se 
com este processo i) realizar uma recolha de objetos, imagens, narrativas acer-
ca da memória e experiência dos lugares; ii) aceder a memórias individuais e/
ou coletivas do lugar, considerando aspetos de natureza política, social e cul-
tural; iii) desenvolver processos criativos/artísticos baseados nos testemunhos 
recolhidos, assentes no território multidisciplinar das artes visuais; v) propor-
cionar um leque de experiências criativas, artísticas e pessoais diversificadas 
aos estudantes da licenciatura em AVT; vi) partilhar os processos e resultados 
com todos os envolvidos, direta ou indiretamente — instituições, indivíduos, 
organizações — como forma de devolver à comunidade e promover a discussão 
acerca do impacto das intervenções; 

O projeto integrou intervenções em territórios dos concelhos de Loures, 
Santiago do Cacém e Coruche. Estes territórios representam realidades sociais, 
históricas, culturais, ambientais e demográficas muito diversas, possibilitando 
perspetivar, entre outras, diferentes experiências vivenciais, memórias sociais 
e simbolização do espaço, dinâmicas de deslocação, isolamento, intercultura-
lidade, marcas espaciais da atividade lúdica, memória do trabalho — indústria, 
ofícios, ruralidade — que, na sua totalidade, prefiguram construções identitá-
rias dos lugares. 

A mobilização de metodologias de investigação em arte baseadas na prática 
— Arts Practice-Based Research e Arts Practice-Led Research — permite a constru-
ção de um discurso de natureza teórico-prática capaz de revelar camadas de 
significado que permanecem opacas através de outras modalidades de pesqui-
sa já que implica a integração de processos criativos como espaço de investiga-
ção — artística e documental — e promove uma fluidez dos processos de recolha 
e análise de dados, criação artística e apresentação e discussão de resultados. 

De um modo geral os processos de trabalho seguiram quatro etapas princi-
pais que contemplaram:

1.  A realização de propostas de trabalho no âmbito das UC de Desenho II, 
Oficina de Artes e Tecnologias III e Arte Têxtil, por forma a promover 
processos criativos e práticas de investigação em contexto formal;

2.  A abertura de um call destinado preferencialmente a estudantes de artes 
visuais para integrar o projeto de investigação;

3. Lançamento de um desafio aos participantes internacionais para a cria-
ção de um testemunho artístico acerca da ligação com os lugares em que 
habitam;

4. Criação de um Website que reúna o trabalho realizado.
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4. Processos  
Cada atividade, desenvolvida em contexto formal, não formal, ou na intersec-
ção de ambos, integrou momentos próprios de prossecução, dos quais daremos 
conta seguidamente. Selecionámos três atividades por forma a explicitar me-
lhor as modalidades de trabalho levadas a cabo, os constrangimentos decor-
rentes da pandemia de Covid 19, os resultados finais e respetiva receção junto 
das comunidades. 

4.1. Processos educativos em contexto escolar
Nos anos letivos 2018-2019 e 2019-2020 foram desenvolvidas atividades que 
envolveram as UC de Desenho II, Oficina de Artes e Tecnologias III e Arte Têx-
til que integram o plano de estudos da licenciatura em Artes Visuais e Tecnolo-
gias respetivamente no 1º ano, 3º ano e como oferta opcional. 

No caso de Desenho II, a abordagem ao “arquivo poético” sobre a memória 
do lugar foi desenvolvida através de um projeto que envolveu processos educa-
tivos formais e não formais e culminou na participação na Bienal de Coruche 
2019 — Percursos com Arte e atividades paralelas a este evento. Neste sentido, 
foi lançada uma proposta de trabalho às turmas de Desenho II que integrou, 
num primeiro momento, a realização de uma visita a Coruche, especificamente 
ao território do Bairro Novo, para recolha de informação visual e contacto com 
a comunidade local. No âmbito desta visita, foi realizado um mapeamento do 
local, através de uma sessão de diário gráfico e de recolha fotográfica, que pos-
sibilitou criar um conjunto variado de imagens dos espaços, ambientes e pes-
soas. (Figura 1 e Figura 2). A informação recolhida foi levada para o contexto de 
sala de aula, permitindo a realização de diversas composições que seriam obje-
to de uma proposta de intervenção coletiva no espaço urbano e posteriormente 
submetidas a aprovação. Este primeiro momento incidiu essencialmente no 
desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem que visavam a aquisi-
ção de competências ao nível da representação gráfica e fotográfica do espaço e 
figura humana, mas também a um nível muito elementar de pesquisa de campo 
na qual o registo visual e o contacto com os residentes foram aspetos fulcrais. 

Num segundo momento, foi realizada uma residência artística com vista à 
concretização da intervenção em espaço urbano tendo como ponto de partida 
o material produzido (Figura 3 e Figura 4). Neste caso, a tomada de opções téc-
nicas, formais e estéticas inclui a participação de todo o grupo e um reforço dos 
contactos com a comunidade local. Finalmente, no contexto desta participação 
na Bienal de Coruche foram realizadas outras ações tais como uma visita e a 
participação no ciclo “Conversas à volta da Arte Contemporânea: Criatividade 
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Figura 1 ∙ Visita ao Bairro Novo. Realização de registos 
gráficos e contacto com os residentes. 2019. Fonte: Própria
Figura 2 ∙ Visita ao Bairro Novo. Realização de registos 
gráficos e contacto com os residentes. 2019. Fonte: Própria
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Figura 3 ∙ Residência artística e resultado final da intervenção 
em espaço urbano. 2019. Fonte: Própria
Figura 4 ∙ Residência artística e resultado final da intervenção 
em espaço urbano. 2019. Fonte: Própria
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no Interior”. No conjunto das etapas procurámos uma diluição das fronteiras 
entre as aprendizagens desenvolvidas em contexto escolar, a possibilidade de 
intervir em contextos reais de atuação e a partilha de conhecimento artístico e 
estético sobre o domínio da arte contemporânea com diferentes grupos (estu-
dantes, residentes, visitantes da Bienal).

No âmbito da UC de Oficina de Artes e Tecnologias III (Figuras 5 e 6), numa 
articulação entre o modulo de Escultura e Pintura desta UC, lançámos aos es-
tudantes o tópico “Arquivo Poético Sobre o Lugar”, entre outros temas, e cuja 
abordagem poderia ser concreta ou poética. Desta investigação e prática artís-
ticas, transdisciplinares, destacamos o trabalho instalativo “Cada Lugar a sua 
Bagagem” de Joana Raimundo. Para o desenvolvimento desta proposta, a estu-
dante partiu da premissa “o que faz um lugar são as pessoas e o que faz as pes-
soas são a bagagem que elas carregam”. Como metodologia de projeto, foram 
entrevistadas sete pessoas que trabalhavam/usufruíam do espaço da ESELx, 
pedindo-lhes que se referissem ao espaço da escola em sete palavras. Registou 
e analisou gráfica e idiomaticamente as quarenta e nove palavras recolhidas, 
das quais “tradição, conhecimento, criatividade, comunicar, material, futuro, 
...” que recombinou, num exercício inventivo sobre sonoridade, grafia e signi-
ficação, acabando por criar sete novas palavras: “Fotozagem, Chatento, Retento, 
Indição, Tentabalho, Travivo e Musarte.” A cada uma delas atribui possíveis sig-
nificados: Fotozagem — Fotografia de paisagem; Colagem e contagem de foto-
grafias; Retento — Repetição de uma tentativa; Uma pessoa persistente; Travívio 
— Três caminhos, Artes, Design e Tecnologias; Indição — Espera do início de 
algo; Musarte — Musa, Mestre e Professor de Artes; Tentabalho — Marcar ou 
atingir pontos; Chatento — Tentativa muito cansativa ou tentativa realizada 
com muita atenção.” “Cada Lugar a sua Bagagem” é acompanhado por um poe-
ma que integra todas as palavras, manifestando a sua “bagagem” singular. Este 
projeto integrou a exposição “Fragmento, Corpo e Memória” da Licenciatura 
em AVT — ESELx , na Sala Multiusos da Galeria Municipal Vieira da Silva, no 
Parque Adão Barata, em Loures, de 7 de março a 11 de abril 2020.

Finalmente, no âmbito da UC de Arte Têxtil foi lançado o desafio, em feve-
reiro de 2020 para a participação no evento SSW que decorre anualmente em 
Santiago do Cacém no início do verão. A proposta de trabalho inicial assumia 
como matéria de base um conjunto de peças de vestuário doadas pela popula-
ção de Santiago para a criação de intervenções em espaço público. O proces-
so de trabalho iniciou-se com um conjunto de explorações formais a partir do 
diálogo com a matéria têxtil, mas também com os seus significados, designa-
damente a relação com o corpo. Contudo, a meio deste processo de trabalho a 
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Figura 5 ∙ “Cada Lugar a sua Bagagem”, Joana 
Raimundo, 2019. Fonte: Memória reflexiva final 
de projeto de Joana Raimundo.
Figura 6 ∙ “Cada Lugar a sua Bagagem”, Joana 
Raimundo, 2019. Fonte: Memória reflexiva final 
de projeto de Joana Raimundo.
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pandemia de Covid 19 obrigou ao confinamento e a repensar quer as práticas 
docentes (agora realizadas exclusivamente online) quer os processos de tra-
balho. Neste sentido foi proposta a criação de uma manta em patchwork cujos 
retalhos são imagens fotográficas sobre conceitos têxteis tais como entrelaçar, 
torcer, enrugar, franzir, plissar, costurar, alinhavar, construir, acumular, bordar 
fiar, vincar bem como texturas e padrões. A manta poderia ser composta por 
24 fotografias de formato variável, a preto e branco e/ou a cores, e constituir-
-se como uma abordagem simultaneamente plástica e conceptual. Neste caso e 
dados os constrangimentos impostos pela pandemia, poderia incluir exemplos 
não têxteis — com recurso à metáfora — e exemplos que impliquem manipula-
ção de matérias têxteis disponíveis em casa — linhas, lãs, retalhos de tecidos 
variados, trapos, estopa, papéis fibrosos, redes maleáveis, gaze, entre outros 
(Figura 7 e Figura 8). 

As mantas resultantes deste processo de trabalho foram, num último mo-
mento, impressas em lonas e integradas no espaço urbano de Santiago do Ca-
cém sob a forma de uma exposição ao ar livre que esteve patente entre o início 
de agosto e o final de setembro de 2020 (Figuras 9 e 10). Todos os processos de 
trabalho desenvolvidos bem como os resultados finais foram reunidos no web-
site https://locusarquivopoetic.wixsite.com/locus que, não sendo considerado 
por nós enquanto espaço fechado assume a forma de um arquivo em constante 
construção.

  
Nota Final 

Os processos de trabalho desenvolvidos, ainda que sofrendo um conjunto de 
condicionamentos devido à pandemia, possibilitaram o desenvolvimento de 
abordagens à prática artística que cruzaram os domínios da educação formal 
e não formal e, sobretudo, abriram espaço à criação de micro-comunidades de 
aprendizagem que tornam fluídas as fronteiras entre contextos de conhecimen-
to e intervenção. Esta interligação permitiu, aos estudantes envolvidos, a aqui-
sição de competências de natureza técnica, formal, estética, comunicacional 
e investigativa, através de um contacto com contextos reais de atuação, e dos 
desafios daí decorrentes. 

No que concerne às práticas docentes, destacamos o desenvolvimento de 
metodologias de natureza projetual que, no seu conjunto, abriram um espaço 
à introdução da investigação baseada na prática no âmbito das propostas de 
trabalho e uma estreita articulação com a investigação educacional baseada 
em arte. Em qualquer processo de aprendizagem há a interposição do erro e 
uma reelaboração do conhecimento que permitem reequacionar processos e 

https://locusarquivopoetic.wixsite.com/locus
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Figura 7 ∙ Composições realizadas em Arte Têxtil 
(Patchwork digital). Trabalhos de Alcinda Moreira e 
Madalena Francisco. 2020. Fonte: Própria 
Figura 8 ∙ Composições realizadas em Arte Têxtil 
(Patchwork digital). Trabalhos de Alcinda Moreira e 
Madalena Francisco. 2020. Fonte: Própria 



79
9

Figura 9 ∙ Instalação em espaço urbano. 
2020. Fonte: Própria. 
Figura 10 ∙ Instalação em espaço urbano. 
2020. Fonte: Própria. 



80
0

comunicar através de diferentes códigos. Neste sentido, o território fluído entre 
a educação formal, não formal e informal possibilita uma maior flexibilidade 
de abordagens, a aquisição e operacionalização de saberes, e sobretudo a apro-
priação do erro como fator positivo e criativo. 

Finalmente, a rua e a galeria, entendidos enquanto espaços de aprendizagens 
não formais ou informais são igualmente observados na medida em que possi-
bilitam, desde logo, um contacto com linguagens artísticas contemporâneas a 
grupos mais alargados (residentes, transeuntes, visitantes). De forma mais ou 
menos direta, a apresentação de projetos de artes visuais em espaços públicos 
poderá contribuir para desconstruir estereótipos relacionados com o fazer artís-
tico e sobretudo para sedimentar o contacto com linguagens atuais tornando-as 
acessíveis e estreitar a distância entre o público e a arte contemporânea. 
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Resumen: En Educación Infantil, existen una 
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ticos para la implementación de propuestas 
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cata el manual Maldad en Disney (Monleón, 
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1. Introducción
1.1. Materiales y recursos didácticos para Educación Infantil

Para autores como Ballesta (1995) los materiales didácticos son considerados 
un recurso que contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje de discentes. 
También se les define como instrumentos de los que dispone cada docente para 
ayudar a que su grupo de estudiantes adquiera una serie de conocimientos y de-
sarrolle ciertas capacidades y habilidades. También los materiales curriculares 
son un sinónimo de herramientas por la función dispensadora de facilitadores 
de aprendizaje que poseen. Autores clásicos como Ausubel (1976) y Montessori 
(1967) indican los beneficios del uso de materiales didácticos ya que favorecen 
el contacto práctico-lúdico y se presentan como una alternativa significativa 
que promueve los aprendizajes. Se referencia la necesidad de “materiales di-
versos y diversificables que permitan que cada profesor pueda elaborar su [···] 
proyecto de intervención, adaptado a las necesidades de su realidad educativa 
y a su talante profesional” (Ballesta, 1995: 41). 

En primer lugar, es habitual la defensa del libro de texto como material di-
dáctico en las aulas (Ballesta, 1995) y se reconoce como material dominante 
(Gimeno, 2004). Siendo sustituído en Educación Infantil por las llamadas fi-
chas de trabajo. El problema radica en que la Educación Infantil es un momento 
de desarrollo vital que debe servir para que el grupo de discentes se desarrolle 
emocionalmente, viva experiencias sensitivas y se relacione activamente con 
el contexto que le rodea. De hecho, las características psicológicas y evolutivas 
de este periodo vital deben condicionar unos aprendizajes a través de los que el 
grupo de menores sea capaz de estimularse sensorialmente, disfrutando siem-
pre de las tareas de aprendizaje que efectúa. Durante los primeros periodos vi-
tales se desarrollan los sentimientos más importantes para todo el desarrollo 
ulterior; de ahí que se anhele generar recuerdos positivos hacia la educación y 
la escuela. Una alternativa es el juego (Gallego y Manrique, 2013). 

En segundo lugar, también se introducen los recursos web como materiales 
didácticos (Area, 2003; Aguaded y Cabrero, 2002) para utilizar en las aulas una vez 
se inicia la era digital en la mayoría de escuelas europeas y norteamericanas con el 
cambio al siglo XXI. Se definen los materiales didácticos online como “sitios web 
en los que el usuario interacciona con un recurso, medio o material pedagógico 
elaborado para que este desarrolle algún proceso de aprendizaje” (Area, 2003: 6). 

Finalmente se introduce el concepto de biblioteca escolar (Quirván y Saave-
dra, 2007-2008) como recurso didáctico que ayuda y contribuye al desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de quienes estudian. “Identifiquen [···] 
la biblioteca escolar y de aula como una propuesta pedagógica que da respuesta 
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[···] para el mejoramiento de las competencias comunicativas, el desarrollo cu-
rricular en el aula y el desarrollo de proyectos de conocimiento e intercambio 
cultural” (Quirván y Saavedra, 2007-2008: 8).

1.2. Las Inteligencias Múltiples
Tal y como comentan Castro y Guzmán (2005) es Thurstone el primer intelectual 
en hablar de las inteligencias múltiples diferenciando siete tipos: espacial, nu-
mérica, fluidez verbal, comprensión verbal, velocidad perceptiva, razonamiento 
abstracto y memoria asociativa. Después se atiende al modelo de Beauport (Cas-
tro y Guzmán, 2005) con el que se separan las inteligencias entre mentales (aso-
ciativa, racional, espacial visual y asociativa, e intuitiva) y emocionales (afectiva, 
los estados de ánimo, la motivacional, de comportamiento, la básica, de patrones 
y de los parámetros). Finalmente, tras una revisión de estas teorías Howard Gard-
ner establece su propio modelo para referirse a la multiplicidad de inteligencias 
(Gardner y Walters, 2010). “Las inteligencias múltiples son constructos que [···] 
tenemos [···] unos más desarrollados que otros, que afectan la forma de aprender 
y de enseñar por ello es necesario tomarlos en cuenta al momento de planificar, 
ejecutar y evaluar las clases” (Castro y Guzmán, 2005) (Quadro 1).

Quadro 1 ∙ Inteligencias Múltiples. Fuente: elaboración propia a partir de bibliografía especializada 
(Catro y Guzmán, 2005; Gardner y Walters, 2010).



80
4

2. Desarrollo
2.1. Metodología

Esta investigación que parte de un posicionamiento socio-crítico (Unzueta, 2011) 
tiene como objetivo principal evaluar la propuesta didáctica de Monleón (2021) 
por 60 profesionales de la educación formal y no formal, en escuelas públicas y 
concertadas-religiosas; también por medio de empresas privadas (20 profesiona-
les de Educación Infantil en escuela pública, 20 de escuela concertada-religiosa 
y 20 monitores/as de actividades extraescolares que trabajan con menores de 3-6 
años). Se atiende a valorar: objetivos y contenidos, tratamiento interdisciplinar, 
inteligencias múltiples, sentido crítico, estimulación sensorial y educación en 
valores. Para ello, se recurre a métodos cuantitativos (Ramírez y Zwerg-Villegas, 
2012). Todo este proceso se efectúa a través de un cuestionario de respuesta ce-
rrada para comprobar la aplicabilidad de la práctica de innovación educativa. Di-
cho cuestionario se extrae de la publicación de Monleón (2020).

2.2. Exposición y discusión de resultados
Las puntuaciones obtenidas en cada uno de los grupos son bastante positivas 
para la aplicación futura de las propuestas en las aulas, surgiendo una mayor 
aceptación y entendimiento de la relación entre estas y la legislación educati-
va vigente — quienes trabajan en las actividades extraescolares no responden 
a esta pregunta ya que en dicho ámbito no se sigue el currículo de Educación 
Infantil –. En las escuelas concertadas-religiosas alrededor del 45% opta por 
“adecuadamente” y un 20% por “muy adecuadamente”. Finalmente, en re-
lación con la escuela pública es un 63,3% de quienes responden la encuesta 
quienes señalan la opción “adecuadamente” y un 5,2% “muy adecuadamente”. 
En contraposición, en el caso de las plantillas docentes de escuela concertada-
religiosa son 5 profesionales (25%) quienes se decantan por “regularmente” y 2 
más (10%) por “en desacuerdo”. Finalmente, en el grupo de quienes trabajan en 
la escuela pública se advierte la presencia de un 21% de personas encuestadas 
que etiquetan la respuesta “regularmente” y un 10,5% “en desacuerdo”. 

La interdisciplinariedad es percibida por el grupo de profesionales de ac-
tividades extraescolares como positiva, siendo un 37% quienes la puntuan de 
“adecuadamente” y un 63% como “muy adecuadamente”. No obstante, en los 
dos colectivos restantes no se encuentra dicha cuantía, aunque las valoraciones 
también sean bastante positivas. Mostrándose en la escuela concertada-reli-
giosa 2 docentes (10,5%) que se muestran “en desacuerdo” en el tratamiento de 
la interdisciplinariedad y 3 más (15,8%) que la perciben “regularmente”. En el 
caso de la escuela pública los hallazgos son similares, siendo 2 personas (10%) 
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Figura 1 ∙ Cubierta del manual Maldad en Disney (Monleón, 
2021). Fuente: elaboración propia.
Figura 2 ∙ Los objetivos y los contenidos de la propuesta 
pedagógica y su relación adecuada con el currículo oficial 
de Educación Infantil de la Comunitat Valenciana. Fuente: 
elaboración propia.
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quienes etiquetan cada una de las dos opciones indicadas en el grupo analizado 
previamente.

El grupo de profesionales del ámbito de las actividades extraescolares per-
cibe “adecuadamente” (37%) y “muy adecuadamente” (63%) dicha intención. 
Repeticiones elevadas con respecto a dichas respuestas también se aprecian 
en la escuela concertada-religiosa — 30% para “adecuadamente” y 45% para 
“muy adecuadamente” — y en la escuela pública — 60% en “adecuadamente” 
y 20% en “muy adecuadamente” –. No obstante, también se anotan porcentajes 
más reducidos en respuestas menos positivas con respecto a la percepción ade-
cuada de la introducción de las diferentes inteligencias múltiples. En el caso de 
la escuela concertada-religiosa se encuentran 3 personas (15%) que están “en 
desacuerdo” con dicha sentencia y 2 (10%) que la perciben “regularmente”. En 
el grupo de escuela pública son 2 (10%) respectivamente para cada valoración. 
Por ello, una propuesta de mejora consiste en redactar actividades para un mis-
mo filme que introduzcan y desarrollen todas las inteligencias. Si en cada una 
de las alternativas no se contemplan todas, y cada persona encuestada única-
mente valora la secuencia de un filme, le es imposible percibir un tratamiento 
integrado de estas.

En el grupo destinado a las actividades extraescolares dicha sensación es 
percibida a través del 70% que selecciona la respuesta “muy adecuadamente” y 
25% para “adecuadamente”. Entre quienes provienen de la escuela concertada-
religiosa son un 30% quienes se decantan por “adecuadamente” y un 40% por 
“muy adecuadamente”. Mientras que la escuela pública se relaciona con el 35 % 
para cada respuesta respectivamente. No obstante, en el grupo de actividades 
extraescolares hay un total de 3 personas (15%) que considera parcialmente a 
través de la selección de la respuesta “regularmente” que la propuesta peda-
gógica contribuye a despertar un sentido crítico entre el colectivo estudiantil. 
Finalmente, con las plantillas docentes de escuela pública se advierte la pre-
sencia de 2 miembros (10%) que etiquetan la respuesta de “en desacuerdo” y 
“regularmente”.

Las respuestas sobre la estimulación sensoria de la propuesta didáctica 
resultan positivas en el grupo de profesionales de actividades extraescola-
res, ya que se calcula un 60% para la percepción “adecuadamente” y un 40% 
para “muy adecuadamente”. Además, en los dos colectivos restantes también 
hay puntuaciones elevadas que contribuyen y animan a aplicar las secuen-
cias diseñadas. Por ejemplo, en la escuela concertada-religiosa un 50% se de-
canta por “adecuadamente” y el 25% por “muy adecuadamente”. En el caso 
de la escuela pública se advierte la presencia de un porcentaje de 57,9% para 



80
7

Figura 3 ∙ Tratamiento interdisciplinar en la propuesta 
facilitada. Fuente: elaboración propia.
Figura 4 ∙ Intención de desarrollar las inteligencias múltiples 
de forma adcuada y proporcionada en la propuesta didáctica. 
Fuente: elaboración propia.
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“adecuadamente” y de 15,8% para “muy adecuadamente”. No obstante, ambos 
grupos presentan elecciones menos positivas que es necesario estudiar y mati-
zar. Por un lado, en un ámbito religioso hay 2 personas (10%) que valoran como 
“en desacuerdo” dicha estimulación y 3 más (15%) de manera “regularmente”. 
Por otro lado, en la educación pública se hallan los mismos resultados. 

La última cuestión quiere averiguar si efectivamente las propuestas peda-
gógicas diseñadas contribuyen a una educación en valores de tolerancia, res-
peto, equidad e igualdad hacia cualquier tipo de diversidad, entendida como 
aquellos grupos sociales que rompen con la normatividad construida por oc-
cidente. En el caso de profesionales del ámbito de la educación no formal hay 
unos hallazgos positivos para dicho ítem ya que un total del 85% percibe “muy 
adecuadamente” el tratamiento de la diversidad, siendo el 15% quien lo hace 
“adecuadamente”. En el resto de los grupos también. Se advierte la presencia 
de un 40% para la respuesta “adecuadamente” y de un 45% para “muy adecua-
damente” en el ámbito concertado-religioso. En el caso del público hay un 30% 
para la respuesta “adecuadamente” y un 50% para “muy adecuadamente”. Sin 
embargo, hay 2 personas (10%) que se decantan por la opción de “regularmen-
te” y otra más (5%) por “totalmente en desacuerdo” en la escuela concertada-
religiosa. En el caso de profesionales de la escuela pública hay 3 participantes 
(15%) que seleccionan la opción “en desacuerdo” y otro más (5%) que se decan-
ta por “regularmente”.

3. Conclusiones
Se comparten las conclusiones relacionadas con el análisis didáctico de la pro-
puesta pedagógica.

Se percibe una relación entre la propuesta diseñada y el currículo oficial de 
Educación Infantil. No obstante, para generar un impacto mayor de dicha rela-
ción se plantea la posibilidad de añadir a cada una de las tablas de actividades 
un apartado con objetivos y contenidos de área, así como también otros especí-
ficos de elaboración propia. 

Hay una percepción interdisciplinar en las propuestas facilitadas que con-
tribuye a los aprendizajes de quienes cursan Educación Infantil. 

Resultan positivas las evaluaciones con respecto al tratamiento de las inteli-
gencias múltiples y a su desarrollo a través de las actividades diseñadas.

Mayoritariamente, en los tres grupos estudiados, dicha secuencia tiene po-
sibilidades para contribuir a despertar un espíritu crítico de los/as estudiantes 
de Educación Infantil. 
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Figura 5 ∙ Contribución al despierte del sentido crítcio del 
alumnado por medio de la implementación de la propuesta de 
actividades y ejercicios. Fuente: elaboración propia.
Figura 6 ∙ Estimulación sensorial del colectivo infantil por 
medio de la puesta en práctica de la secuencia didáctica. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 7 ∙ Apuesta de la secuencia didáctica por la educación 
en valores de tolerancia, respeto, equidad e igualdad hacia 
cualquier tipo de diversidad. Fuente: elaboración propia.
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Se aprecia como una constante la valoración adecuada de la contribución 
que generan las secuencias didácticas a la estimulación temprana del colectivo 
infantil en los tres ámbitos — musical, corporal y artístico/plástico –. 

Se valoran positivamente las propuestas como facilitadoras de educación en 
valores que ayudan a promover la tolerancia, el respecto, la equidad y la igual-
dad respecto a cualquier tipo de diversidad.
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1. Da Experiência e o Ensino de Arte
Não seria excepcional para os estudos em educação e ensino de arte conside-
rar as experiências de aprendizagem para além do espaço formal das salas de 
aula, se com elas não fossem apresentados os desafios enfrentados por esses 
estudos na captura dos sentidos em um campo ampliado de apreensões. Sua 
possibilidade de investigação para além das salas de aula reposiciona a questão 
das aprendizagens e das abordagens pedagógicas sob o enfrentamento da per-
da que, contrário aos instrumentos institucionais, ocorre de ser vivenciado na 
limitação constitutiva dos registros, a sua condição de rastro das experiências 
estéticas e pedagógicas que, acreditamos, lhes atribuem sentido.

Experiência aqui está longe de ser considerada como uma ordem do sa-
ber que o faz ser repertoriado e determinado pelas ações conquistadas na 
prática, ou tampouco a pretensa transparência que atravessa o uso ilustrativo 
das imagens e estabelece relações pacíficas com os discurso correntes. Há de 
saída com o entendimento da experiência a condição insuficiente do saber e 
do uso apaziguado das imagens que parte do indizível e com ele se relaciona 
não para recobri-lo sob o conhecido (SCOTT, 1991; DERRIDA, 2013) e, sim, 
para reiterar a marca que não nos deixará encerrar a fala e tratar as imagens 
como subordinadas, a alteridade inequívoca do universo imaginal diante dos 
registros enunciativos do vivido.

A educação e o ensino da arte se veem igualmente sob a alçada do indizível 
e da criação incontrolável das imagens cotidianas que, na institucionalidade 
escolar, é com frequência contradita por um sentido de realidade e concretu-
de dos registros oficinais. São assim atravessados por problemas radicados na 
experiência e, com ela, tematizados de modo a nos ater às aprendizagens e aos 
processos de formação humana que envolvem as artes e, em sua modalidade 
recusada, os imaginários capitalizados e populares, sem dissimular o dado da 
perda e a promessa de progresso que reconhece a educação como tarefa previs-
ta e com fins determinados.

Principalmente, no momento em que nos encontramos diante de uma pro-
fusão de imagens sem precedente histórico e não apenas aprendidas no espa-
ço escolar, como ocorre em ambientes virtuais e pela interface dos aplicativos 
de dispositivos móveis, que tornam nossos cotidianos um campo de apreensão 
ampliada e dispersiva. Com isso, toda sorte de interpelações através das ima-
gens constitui nosso entendimento dos acontecimentos que nos cercam e, pela 
constante atualização, estabelecem a tônica das relações que envolvem as iden-
tidades sociais e as determinações dos fatos, quando não nos sugerem o estra-
nhamento de sua impossibilidade enunciativa.
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A experiência que, no contexto atual, desafia o discurso pelo excedente das 
imagens ocorre ao ensino da arte como a recuperação de sua marca irremediá-
vel, posto que na alteridade do contato com as produções artísticas os estudan-
tes também são convidados a realizações e apreciações visuais que interpelam 
o seu universo imaginal. É igualmente com a tematização das aprendizagens no 
ensino de arte que podemos nos aproximar de outras experiências e assim pro-
move-las cientes de seu curso na diferença, isto é, não intentando reproduzi-las 
como experimento visual entre os estudantes que, como os seus educadores, as 
sabem sempre em transformação cotidiana e comunicadas pelos imaginários 
sociais locais e escolares.

Aqui, pretendo recuperar uma experiência no trabalho com imagens que 
desenvolvi em meu mestrado e pude vivenciar junto à comunidade escolar de 
um escola pública da cidade do Rio de Janeiro. Com ela, não pude mais que 
reter alguns traços de relação dos estudantes com as propostas, porque pro-
curamos produzir imagens em espaços não formalizados do ambiente escolar 
e, com isso, ter o campo dispersivo das apreensões como o principal território 
investigativo da pesquisa. É na dispersão das realizações das imagens e das 
abordagens pedagógicas que apresento a seguir parte do que foi vivido e pode 
ser desdobrado entre os corredores e o intervalo escolar dos estudantes.

2. Investigando a Escola e suas Imagens
Para situar o tempo em que a experiência em questão foi vivida, entendo ser 
necessário destacar as mudanças ocorridas no panorama da Cultura Visual 
da última década, ao menos no que diz respeito ao cenário brasileiro e às suas 
particularidades culturais. A popularização dos dispositivos móveis somada 
ao crescimento vertiginoso das redes sociais foram fundamentais para pensar 
as imagens e a Cultura Visual no ensino de arte que, como havia me referido, 
envolvem as identidades sociais, os entendimentos de mundo e as produções 
da percepção (ROSE, 2001; BELTING, 2007), confundidas com o cotidiano 
urbano e doméstico sob recursos digitais de manutenção das rotinas e de 
oferta do entretenimento.

Embora no período tenhamos contado com estudos no ensino de arte que 
nos auxiliaram a ampliar o diálogo com a Cultura Visual (IAVELBERG, 2017; 
BARBOSA, 1997; FRANZ, 2001; SANDERLICH, 2006; MARTINS, 2004), o que 
presenciamos em termos de diversificação dos registros visuais e acessibilida-
de dos recursos técnicos forçosamente terminou por reposicionar a questão da 
imagem para os currículos e as abordagens pedagógicas praticadas nas esco-
las. Antes, a experiência estética que marca a alçada do ensino de arte se viu 
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novamente recolocada diante de nossas dificuldades em elaborar estas trans-
formações e, mobilizada pelo excedente constante de imagens técnicas, adveio 
como um dado a ser tematizado pelos campos curriculares que as têm como seu 
principal meio de interlocução.

Aqui, a pesquisa desenvolvida em uma escola da Rede Pública de Ensino 
da cidade do Rio de Janeiro situa-se em algum momento entre as transforma-
ções das visualidades escolares, no ano de 2013 em que os dispositivos móveis 
cresciam em vendas e as redes sociais eram ainda vistas com bastante entusias-
mo. Ano que, sem dúvida, fora marcado por protestos cujo estopim teria sido 
o aumento do transporte e o protagonismo do Movimento Passe Livre (MPL), 
sucedidos por uma onda de insatisfações que tomaria o país com sua mobiliza-
ção intensificada pelas redes sociais. A experiência que procuro compartilhar é 
parte de um contexto amplo de relações com as imagens que, já nesse período, 
apresentavam impactos na vida das cidades e, principalmente, das escolas.

Procuro assim recuperá-la no sentido de uma aproximação com o proble-
ma que, hoje percebo, conduziu-nos a um campo de dispersões em que fomos 
mobilizados por agenciamentos visuais e, com eles, suas aprendizagens ines-
peradas para a proposta inicial de registro do cotidiano escolar. Ao longo de um 
extenso período de produção de fotografias e, com a circulação pelos corredo-
res e intervalos, de realização de propostas pedagógicas que favorecessem sua 
investigação visual, reconhecemos com os estudantes a pertinência de utilizar 
o volume de imagens produzidas para reocupar o espaço e acompanhar a re-
cepção da comunidade escolar, como modalidade de interpelação na qual os 
estudantes poderiam se ver inseridos e desafiados.

Inicialmente, os grupos foram formados a partir de encontros que se deram 
em uma rotina regular de frequência e atuação nos espaços de passagem, logo 
abordado pelos estudantes que, curiosos, desejavam saber quem eu era e as ra-
zões pelas quais me encontrava na escola. Destes grupos iniciais que, nos primei-
ros meses de pesquisa, ainda se limitavam a duas redes de estudantes se soma-
ram outros grupos igualmente curiosos sobre os exercícios que praticávamos ao 
ar livre e poderiam ser visto por quem estivesse no entorno. Ao final, um conjunto 
de pequenas redes de colaboração se estabeleceu entre os estudantes que inves-
tigavam o espaço escolar com os registros fotográficos, desafiados pelas aborda-
gens pedagógicas pensadas a partir das inquietações de cada encontro.

Um extenso arquivo de imagens sobre os cotidianos da escola foi produzido 
e, conforme acessado, disposto como recurso de visualização das aprendiza-
gens, com as colaborações que se estabeleceram e puderam ser aprofundadas 
com a adesão dos estudantes. Esse mesmo arquivo foi utilizado em ocasião 
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Figura 1 ∙ Registro fotográfico de alunas. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Registro fotográfico de alunas. Fonte: própria.
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final, não menos pedagógica e ainda dispersiva, de ocupação visual dos corre-
dores e demais espaços da escola, com fotografias impressas e sua instalação de 
acordo com os interesses dos envolvidos. A ocupação procurou realizar o retor-
no das fotografias à comunidade escolar com quem foram capturadas e, assim, 
ampliar as investigações em curso sobre a visualidade dos espaços e a recepção 
dos registros visuais compartilhados.

Designada como Acontecimento-Escola, a ocupação não apenas se 
constituiu como uma experiência oportuna às aprendizagens que, nela, se vi-
ram mobilizadas pela apreensão dos registros fotográficos, como ocorreu fa-
vorável à sua circulação resultando em deslocamentos e desaparições entre os 
locais de instalação, além de intervenções como rasuras e inscrições relaciona-
das à vida dos estudantes. Enquanto ocupação visual que oferecia imagens à 
comunidade escolar e, com ela, outras formas de apreensão, percebemos sua 
condição de acontecimento que produziu a escola pela interrupção da visuali-
dade cotidiana e pela imersão na experiência visual que, ora indizível, a expu-
nha como um dado importante de interpelação dos estudantes.

Nesse sentido, o envolvimento com a experiência ocorreu em diálogo com 
as contribuições de Gilles Deleuze e Feliz Guattari (2011) que, em sua ontologia 
materialista, reabre a condição de existência para a historicidade de toda sorte 
de transformações. Essa condição que é interrogada pelo modo como vivencia-
mos o indizível e, com ele, nos arriscamos à aproximação com o desconheci-
do, na concretude das coisas e na aparição das imagens que, tacitamente, as 
sustentam. Ao assumir o acontecimento de realização da escola pelas imagens, 
entendo termos vivenciado as aprendizagens como experiência estética que, 
lembra Nicolas Bourriaud (2009), decorre de nossos pertencimentos coletivos 
quando em sua forma relacional.

O percurso investigativo que nos permitiu chegar ao acontecimento-escola 
partiu da escuta atenta e da frequência regular aos espaços da escola, como 
bem nos instrui Nilda Alves (2008; 2016) e Aldo Victorio Filho (2005; 2007) 
para quem os cotidianos são constituídos de incertezas e criações necessárias 
à sua manutenção. Criações que, entre as contribuições de Raimundo Martins 
e Irene Tourinho (2011), revelam mais do que episódios anedóticos e pouco sig-
nificativos, mas, contrariamente, a cultura visual cotidiana a que pertence os 
estudantes e com eles se confunde, como a que fora acionada pela ocupação 
visual ao promover aprendizagens e apresentar a escola sob um universo de 
imagens coletivo.

Embora a experiência acontecimento-escola seja significativa pelo alcan-
ce envolvendo a comunidade escolar, pretendo a seguir apresentar o relato de 
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três ocasiões de aprendizagem em que os grupos de estudantes puderam ex-
perimentar a elaboração das fotografias e, com elas, seu engajamento na pre-
paração da ocupação visual. Sua relevância se dá pelo fato de apresentarem a 
experiência em curso e confundida com a cotidiano escolar, bem como o modo 
de comunicá-la que, pelo relato, envolve a posição de apreensão e elementos 
contextuais para além de uma análise restrita das imagens. As aprendizagens 
em questão tratam-se da manipulação do equipamento fotográfico em deslo-
camento livre pelos espaços de passagem, a produção de retratos de estudantes 
negros e negras como perfil majoritário da comunidade discente e, por fim, a 
experimentação por um de nossos estudantes cegos das possibilidades visuais 
e relacionais da fotografia.

3. Experiência Visual no 1: nos percursos livres pelo pátio
Já passados alguns meses de encontros com o grupo, as brincadeiras eram por 
mim conhecidas e minha presença já comum a eles. Naquele momento no pá-
tio, minha intenção no dia foi a de acompanhá-los em um percurso livre pelas 
instalações da escola e oferecer orientações sobre enquadramento e, talvez, ex-
posição de luz. Não foi o que aconteceu quando uma das alunas pegou a câmera 
e pediu para que eu ficasse onde estava. Perguntei se não poderia seguir com 
eles, no que fui respondido por uma negativa. Os alunos saíram com a câmera 
e procederam à sua investigação. Estavam livres. Após alguns minutos retor-
naram ainda envolvidos com a captura das imagens. Um deles se posicionou 
no chão para registrar outro ângulo de visão e arriscar uma imagem com outro 
enquadramento. Com o que haviam fotografado, trouxeram também alguns 
relatos do que aconteceu. O registro do processo me parecia decorrer de suas 
falas e permitir vislumbrar como afinal se deu o exercício. Quando cheguei em 
casa intrigado em como avaliar suas aprendizagens, me dei conta de que outro 
registro poderia ser extraído da própria sequência de imagens na memória do 
equipamento. Neste registro digital em sequência, também poderia verificar as 
informações sobre obturador e diafragma de cada fotografia. E, dessa maneira, 
reconhecer os deslocamentos do olhar dos estudantes e pensar com eles as pro-
postas pedagógicas seguintes. Os vestígios de sua produção encontravam-se 
nas informações de arquivo das próprias imagens.

4. Experiência Visual no 2: com a identidade racial dos estudantes
Não foi a primeira semana que o grupo de meninas em questão gostaria de fo-
tografar um menino do segundo ano do Ensino Médio. Ele portava um traço 
fisionômico que muito lhes interessava: seus olhos verdes. Contrariamente, as 
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Figura 3 ∙ Registro fotográfico de alunas. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Registro fotográfico de alunas. Fonte: própria.
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meninas eram negras como boa parte dos estudantes da escola. Sua reiteração 
ao retrato do aluno parecia valorizar seus olhos como marcadores raciais. Não 
poderíamos deixar de pensar em tal problema durante a produção das imagens, 
dada a realidade da população negra no país e, principalmente, na cidade do 
Rio de Janeiro. Logo, eu as interpelei dizendo ser necessário destacar a figura 
dos alunos negros, por serem maioria em nossa escola e carecerem de repre-
sentação institucional. Elas imediatamente compreenderam a questão e se dis-
puseram a pesquisar nas escola colegas negros que admiravam e gostariam de 
oferecer destaque. A questão da valorização e visibilidade dos alunos negros 
não dispensou os conhecimentos técnicos para manejo do equipamento. Para 
que de fato os alunos obtivessem destaque nos retratos, foi necessário explorar 
os recursos técnicos a partir do enquadramento e da exposição de luz ambiente. 
Também as alunas do grupo puderam realizar escolhas envolvendo as condi-
ções técnicas mais favoráveis e dimensionar as melhores posições para o retra-
tado. Assim, as aprendizagens se desenvolveram conforme aprofundávamos os 
interesses dos alunos.

5. Experiência Visual no 3: na investigação da cegueira
Como poderia trabalhar a fotografia com um aluno cego? Aqui, reconheço ter 
aprendido com o presente aluno a caminhar diante de algo que desconhecia. 
Inicialmente, ele nos acompanhava rindo daquilo poderia ouvir a partir do en-
volvimento dos outros estudantes. Não demoramos a deixar a câmera em sua 
mão e ensiná-lo a utilizá-la. Parte de seu trajeto decorreu dos encontros com 
colegas e professores pelo pátio. Ele possuía um caminhar próprio e mantinha 
a câmera sempre a altura do peito. Isso oferecia aos seus retratos um enqua-
dramento muito particular. Para que tomasse parte do conteúdo das imagens, 
resolvemos nos reunir em alguns momentos e, com algum colega de turma, 
descrever as fotografias. Passamos a solicitar dos retratados pelo aluno que 
descrevessem as imagens quando fossem fotografados. Ao longo dos meses de 
elaboração das propostas, a participação do aluno foi possível pela condição de 
agenciamento que as imagens nos oferecem. Assim, o engajamento não se deu 
pelo teor daquilo que as fotografias apresentavam, mas pelos efeitos que elas 
suscitavam entre os envolvidos. O aluno em questão me ensinou a olhar com 
mais cuidado para os agenciamentos visuais.

Conclusão
Assim, a experiência pôde criar visualidades nos cotidianos que não se limita-
ram a retratar a percepção dos estudantes e suas formas de pertencimento locais, 
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senão para produzir no curso da exploração e investigação aprendizagens acerca 
da cultura visual do seu entorno. O que, de certo, compreende mais do que po-
demos tratar pela incompletude que as experiências deixam à sua tentativa de 
tematização, quando consideramos a alteridade que marca seus relatos e ima-
gens em desdobramento. Com isso, não se procura aqui o encerramento de um 
percurso que, no ensino de arte, desejamos sustentar para além das abordagens 
pedagógicas e, sim, apresentar suas possibilidades em um campo dispersivo. Não 
havendo recurso que encerre as experiências que, nesse caso, pertencem ao en-
sino de arte, é preciso destaca-las em sua continuidade que se confunde com ou-
tras imagens de perdas e errâncias. As aprendizagens das experiências estéticas 
continuam no campo ampliado das visualidades e, com ele, apresentam muitos 
desafios e interessantes provocações aos educadores.
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Introdução

Dêmos o coração sobretudo àqueles que erraram; a esses não os condenemos logo; bus-
quemos antes, pelo Amor, que é compreensão, antes de mais nada trazê-los ao bom 
caminho. (Sebastião da Gama, 2004:166). 

Neste artigo pretende-se refletir sobre as abordagens, estratégias e práticas pro-
fissionais aplicadas num projeto interdisciplinar realizado com uma turma de 
ensino profissional, do curso de Técnico de Multimédia, para promover a in-
tegração de alunos problemáticos. Através da articulação de duas disciplinas 
de componente técnica, Técnicas de Multimédia (TM) e Design, Comunicação 
e Audiovisuais (DCA); e dos conhecimentos das disciplinas da componente 
sociocultural, Português (PT) e Área de Integração (AI), tomou-se a prática, a 
experimentação e a complexidade crescente como essenciais à efetivação das 
aprendizagens. 

Ao se constatar o crescente desinteresse dos alunos nas diversas discipli-
nas, houve a necessidade de se desenvolver estratégias de modo a motivar os 
alunos para uma maior participação e aquisição das aprendizagens. Para tal, 
e englobando as diversas áreas do conhecimento, proporcionou-se aos alunos 
desenvolver um projeto na área de interesse comum da turma: a música. 

Propôs-se assim, a criação de um videoclipe alusivo ao Natal, que promo-
vesse a consciencialização para as diversidades e desigualdades sociais, a apre-
sentar à comunidade escolar aquando das celebrações da pausa letiva para as 
férias de Natal. Neste projeto, os alunos iriam colaborar na resolução de um 
problema real, criando e testando soluções concretas. 

Na disciplina de PT os alunos criaram a letra da música, e na disciplina de 
AI escolheram palavras-chave que simbolizassem a ética, os valores, a cultura, 
entre outros. Nas disciplinas técnicas os alunos estruturaram as fases de execu-
ção do projeto, distribuíram tarefas, organizaram-se em grupos de trabalho, e 
produziram o vídeo a ser apresentado. 

A proposta pedagógica tem como objetivo promover a motivação e autoefi-
cácia na aprendizagem através da educação pela arte e pela experiência, enca-
minhando os alunos na construção de um objeto único através de um trabalho 
colaborativo e cooperativo. 

1. Fatores que contribuíram para (re)pensar estratégias
Embora o ensino profissional seja cada vez mais procurado por alunos mar-
cados pelo sucesso escolar, a maioria dos estudantes que o frequentam deri-
vam de trajetórias escolares e sociais desfavorecidas. De acordo com Duarte 
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(2012:17) “existe, ainda, uma tendência para os alunos dos cursos profissionais 
estarem associados a percursos escolares mais sinuosos, pautados por algum 
insucesso escolar, consubstanciado em episódios de reprovações até ao 9.º ano 
de escolaridade.” 

A grande maioria dos alunos desta turma de Multimédia enveredou por esta 
via de ensino, nomeadamente, por três fatores determinantes: 

Por ser uma formação que os qualifica rapidamente para integrar o mercado 
de trabalho, pelo caráter prático do curso e por acharem ser a forma mais fá-
cil de concluir o 12º ano e completar a escolaridade obrigatória até aos 18 anos 
(Santos, 2016:85). 

Não obstante destes três fatores, uma boa quantidade de alunos ainda havia 
sido transferida de outras escolas por motivos disciplinares ou colocados lá já 
como último recurso. As expectativas de um percurso linear e de sucesso não se 
vislumbravam e a má conduta mantinha-se independentemente da escola ou 
situação em que se encontravam. 

No entender de Daniel Sampaio (1997:9) a indisciplina tem sempre um “sig-
nificado relacional no contexto escolar.” Esta indisciplina, que é maioritaria-
mente atribuída aos alunos destacados por problemas familiares, económicos, 
sociais, raciais, etc., provoca desequilíbrio no normal funcionamento da turma 
afetando a aquisição de conhecimentos dos alunos e o desempenho do profes-
sor, dificultando o processo de ensino-aprendizagem (Renca, 2008:25-6). 

Também a “organização pedagógica da escola é a base essencial para preve-
nir problemas de indisciplina e de absentismo” (Sampaio, 1997:4) devendo esta 
apoiar-se em processos de organização e gestão que valorizem a heterogenei-
dade dos grupos e que proporcionem um ambiente tranquilo e mais direciona-
do à construção de valores. 

A indisciplina é um dos fatores decisivos no abandono escolar e, não obstan-
te da influência que o contexto socioeconómico e familiar têm neste cenário, 
também a inadequação dos programas e métodos de ensino às necessidades 
dos jovens — que gera insatisfação e desmotivação — exercem uma grande im-
portância nessa decisão (Janosz & Blanc, 2007:257).

Tomámos a indisciplina como a principal causa do insucesso escolar destes 
alunos visto que era a partir dela que criavam conflitos com a escola, os pro-
fessores e os seus pares, que se sentiam angustiados e desmotivados e que, no 
limite, os acabava por levar ao abandono escolar.

Tornou-se necessário compreender os fatores que levavam estes alunos a 
ter comportamentos inadequados em contexto escolar, a sua falta de interesse, 
a desmotivação e o consequente absentismo. 
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Sabendo que o ensino-aprendizagem e o sucesso escolar são mais favorá-
veis quanto maior for a motivação do aluno, as questões que aqui se colocam 
são: porque estão os nossos alunos desmotivados? De que modo ou que estraté-
gias podemos utilizar para os motivar? 

Existem diversas teorias sobre a motivação em contexto escolar que abordam 
o pensamento e o comportamento humano. Numa análise geral às teorias com-
portamentalistas (Pavlov, Skinner), humanistas (Maslow, Herzberg) e cognitivis-
tas (Bandura, Weiner) retiramos os conceitos de motivação extrínseca, defendida 
pela primeira teoria, e a motivação intrínseca, defendida pelas restantes. 

De acordo com Pereira (2013) “o conceito de motivação intrínseca é um 
constructo complexo e útil, envolvendo as capacidades pessoais, enquanto que 
o conceito de motivação extrínseca está mais orientado para o valor atribuído 
às recompensas e ao reconhecimento social.” 

Compreendemos então que o aluno que é motivado intrinsecamente busca 
atingir uma realização interior. Acontece quando ele se sente estimulado a, por 
exemplo, pôr à prova as suas capacidades pessoais para ultrapassar um obstá-
culo e assim atingir o sucesso na aprendizagem. O aluno motivado extrinseca-
mente é levado a agir por um estímulo exterior, como um prémio, uma punição 
ou pressão. 

Percebemos que os alunos desta turma apenas estavam a receber um estí-
mulo exterior que eram as avaliações no final de cada módulo, o que se verifica-
va pouco motivador para alguns e nada motivador para outros. 

Sendo que ambas as perspetivas são tidas como essenciais aos ensino-
-aprendizagem, estas devem ser articuladas de modo a se obter um maior su-
cesso na realização das tarefas bem como para se desenvolverem atividades 
mais produtivas que estejam mais de acordo com as necessidades individuais e 
sociais dos jovens. 

Mas, seria apenas a motivação intrínseca dos alunos que estava a ser com-
prometida?

Renca afirma que: 

(…) a desmotivação dos alunos e o desinteresse explícito por aquilo que se pretende 
ensinar ou qualquer outro comportamento inadequado, por vezes não são mais do 
que chamadas de atenção ao professor sobre os seus métodos de ensino ou sobre as 
estratégias de relação na aula (…) (Renca, 2008:36). 

A interação do professor com os alunos tem um papel crucial no desem-
penho dos mesmos. Por um lado, o professor exerce uma influência social na 
vida dos alunos bastante valiosa, por outro, é ele que concebe os objetivos de 



82
6

aprendizagem que, para atingirem o sucesso, devem ser bem definidos e ope-
racionalizados. Se existir um conflito nalgum destes fatores, tanto o sucesso 
como a motivação são influenciados podendo desencorajar os alunos, criar cli-
mas de tensão e comportamentos inadequados. Constatou-se que na maioria 
dos casos, a falta de interesse prendia-se com o facto de alguns alunos, nomea-
damente de diferentes raças e de diferentes categorias socioeconómicas, senti-
rem dificuldades em compreender e descodificar as mensagens que lhes eram 
transmitidas por parte dos professores. Era erguida uma barreira na interação 
professor-aluno e, consequentemente, entre o ensino e a aprendizagem, fo-
mentando um grande desinteresse, desmotivação e ansiedade no aluno, espo-
letando comportamentos disruptivos. Estas situações geravam tensão entre pa-
res, generalizando a desmotivação por toda a turma e, inclusive, no professor. 

Sendo o professor uma figura basilar da educação, é interativo que também 
este esteja motivado porque só dessa forma conseguirá ter abertura para a cria-
ção de uma relação afetiva com os seus alunos e propiciar o diálogo no sentido 
de se refletir, em conjunto, sobre o processo educativo e o seu redimensiona-
mento para uma melhor aquisição/consolidação dos saberes e das suas relações 
(Renca, 2008). Uma boa relação professor-aluno, em que o professor consegue 
ouvir e falar a linguagem do aluno e em que se mostra interessado em reconsi-
derar as suas conceções ou forma de ação, proporcionará uma motivação recí-
proca em torno do ensino-aprendizagem. 

Quando analisámos os comportamentos inapropriados em sala de aula per-
cebemos que muitas das chamadas de atenção derivavam do uso constante dos 
auriculares nos ouvidos com a música ligada, cantilenas, batidas (de som) nas 
mesas e cadeiras com as canetas, e danças sempre que se dirigiam ao quadro. O 
interesse destes alunos tornou-se mais que óbvio, o que os motivava intrinseca-
mente era, sem dúvida, a música. 

As escolas profissionais surgiram aquando da entrada de Portugal na Comu-
nidade Europeia e foram implementadas com o objetivo de proporcionar novas 
oportunidades de formação, ao nível secundário de ensino, mais direcionadas 
às escolhas e realizações pessoais e sociais dos jovens aproximando-os do mer-
cado de trabalho, formando técnicos qualificados capazes de suprimir as carên-
cias locais e regionais (Azevedo, 2014). 

Neste tipo de ensino passou-se a encontrar uma conceção mais pragmática 
da educação e menos académica, onde numa perspetiva humanista e constru-
tivista se organizou o ensino-aprendizagem num sistema modular onde se pri-
vilegia a experiência e a autonomia que os alunos vão adquirindo ao longo dos 
três anos letivos. 
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Tratava-se de uma forma de centrar a aprendizagem sobre a pessoa do aluno; cada 
módulo identifica objetivos, meios e tarefas e propõe a avaliação; não há alunos dei-
xados ‘por conta’, […]; rendibilizam-se todas as aquisições feitas pelo aluno, consa-
grando tudo o que ele já sabe; desenvolve-se muito o sentido de responsabilidade indi-
vidual e até a cooperação inter-alunos; perante as tarefas a realizar, o aluno sabe o que 
fazer e torna-se claro que lhe cabe o principal papel na consecução da aprendizagem. 
(GETAP, 1992:15, apud Azevedo, 2014). 

“Ensinar uma turma de alunos com dificuldades de comportamento, ou de 
aprendizagem, apela a uma preparação das aulas muito diferente da que é re-
querida para ensinar uma turma de bons alunos.” (Veiga, 2001:44) É necessário 
que o grupo de professores seja coeso e que se organize de maneira a conseguir 
interligar conteúdos e desta forma conseguir, não só desenvolver projetos mais 
apelativos, mas também capacitar os alunos de relacionar e aplicar os conceitos 
tecnológicos adquiridos numa área curricular com conteúdos das outras áreas, 
privilegiando sempre o trabalho de grupo e a aprendizagem cooperativa. 

De acordo com Olga Pombo (1993) é através da interdisciplinaridade que se 
podem abrir os currículos para além das suas categorizações tradicionais, para 
poder mostrar aos alunos um conhecimento globalizante e capacitá-los de um 
novo olhar diante do mundo. Neste projeto a interdisciplinaridade vai também 
ao encontro da pedagogia de Dewey (2002), tal como refere Festas (2014), pois

um ensino inovador implica conceber o processo de ensino-aprendizagem como um 
processo de construção em interação com outros campos do saber. Um ensino em que 
as disciplinas sejam relacionadas com o mundo real, com aplicações em situações do 
quotidiano, não como algo abstrato e sem utilidade. Se o professor é capaz de oferecer 
um processo de ensino-aprendizagem de forma dinâmica, atrativa e criativa, tem em 
mãos uma arma valiosa para desenvolver no aluno o pensamento crítico, a confiança 
no seu potencial cognitivo e utilizar as suas competências com autonomia, senso de 
investigação e de criação. (Festas, 2014:80). 

Assim, os professores reuniram em conselho de turma, na tentativa de arti-
cular os seus conteúdos, dentro dos conhecimentos científicos que cada um de-
veria lecionar nesse ano letivo, com o tema a ser proposto à turma: o desenvol-
vimento de um projeto na área da cidadania e que integrasse a música. Como já 
referimos, conseguiu-se articular duas disciplinas da componente de formação 
sociocultural e duas da componente técnica tendo ainda o professor de Educa-
ção Física dedicado algumas aulas da área das Atividades Rítmicas Expressivas 
(Dança) a este projeto.
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2. O desenvolvimento do projeto
A proposta para o projeto foi lançada numa aula de DCA onde num brainstor-
ming coletivo se geraram ideias para o seu desenvolvimento. Os alunos rapida-
mente se organizaram em grupos de trabalho; definiu-se quem queriam cantar 
e quem se iria dedicar à mistura e produção da música. Foi ainda definido quem 
realizaria as filmagens e quem ficaria com a parte de edição e pós-produção. O 
entusiasmo era notório em toda a turma. 

Na disciplina de AI o tema foi integrado na unidade temática 1 onde se refle-
tiu sobre a Pessoa e a Cultura e onde, numa discussão coletiva, se definiram as 
palavras-chave para apresentar no videoclipe. Os alunos pouco participativos e 
os mais desordeiros participaram ativamente com intervenções bastante váli-
das e aprovadas pelos restantes colegas de turma. 

Na disciplina de PT iniciaram estudos para desenvolver a letra da música. 
Também aqui a participação da totalidade dos alunos foi bastante notória. 

Tomando os conhecimentos adquiridos no módulo 6 — Guionismo e story-
board, cabia agora ao grupo, coletivamente, criar o guião e desenvolver o story-
board com as cenas a serem filmadas, os planos de enquadramento, as direções 
da câmara, etc. O facto de toda a turma estar envolvida em cada fase do proje-
to foi uma mais-valia para que se compreenda que existem sempre diferentes 
pontos de vista e que se possa debater sobre eles e articulá-los, gerando ideias 
novas e mais enriquecedoras. Tal como defende Vygotsky (1998), pode-se fa-
zer mais em colaboração com os pares do que individualmente. Ou seja, numa 
comunidade colaborativa e tendo o professor como mediador/facilitador, o 
conhecimento é adquirido com e dos demais, numa perspetiva dialógica de 
aprendizagem (Wells, 1999:12). Deste modo, a experiência empírica adquirida 
pelos alunos durante o desenvolvimento do projeto, assim como o debate sobre 
as diferentes abordagens de cada aluno/grupo, resultou numa maior e melhor 
apropriação dos conhecimentos propostos para o módulo em questão. 

Este projeto impactou de tal maneira os alunos que os víamos, durante os in-
tervalos, nos corredores da escola a ensaiar a letra da música e a treinar passos 
de dança, a percorrer o átrio na busca pelo melhor enquadramento para filmar a 
montagem da árvore de Natal e a pedirem para ficar na sala até mais tarde para 
aprofundar conhecimentos nos softwares de edição (Figura 1 e 2). Já defendia 
Dewey no seu artigo publicado em 1897 no School Journal que “True education 
comes through the stimulation of the child’s powers by the demands of the so-
cial situations in which he finds himself ” (Dewey, 1897:3)

Para além da motivação gerada em toda a turma, este projeto veio ainda 
facilitar a interação entre elementos que, de outra forma, jamais trabalhariam 
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juntos. Fomentaram-se relações mais sólidas e mais solidárias que se estende-
ram a outros campos. 

Na disciplina de TM produziram o videoclipe, gravando o áudio e editando 
os vídeos (Figura 3). Houve ainda dois momentos impactantes: num proporcio-
nou-se aos alunos que já tinham experiências pessoais com a música poderem 
mostrar os seus “dotes” perante a turma e, novamente numa perspetiva dia-
lógica, haver uma partilha de aprendizagens (Figura 4). Noutro momento, e 
após constante questionamento dos alunos sobre o mundo real do espetáculo, 
convidou-se um músico guitarrista para falar um pouco do seu percurso, dos 
prós e contras da atividade musical, responder às questões dos alunos, mostrar 
alguns efeitos que se pode obter com pedais de efeitos e a sua masterização em 
software apropriado. Num último momento os alunos puderam experimentar e 
aprender alguns acordes numa guitarra acústica. 

Deu-se início a este projeto no final do mês de novembro e terminou na úl-
tima semana de aulas do primeiro período. Os prazos foram todos cumpridos, 
todos os alunos participaram e o seu orgulho era notório aquando da apresenta-
ção do videoclipe à comunidade escolar.

Este projeto, que colocou o aluno como participante ativo na construção das 
suas aprendizagens através das interações sociais e da participação em ativida-
des conjuntas, foi impulsionador para a formação das crenças de autoeficácia 
fortes e uma maior autoestima, tão necessárias àqueles alunos mais disrup-
tivos. A cada fase do projeto que realizavam com sucesso constatavam a sua 
capacidade de resolução da tarefa, ganhavam mais confiança, a autoestima au-
mentava e sentiram-se motivados e seguros para realizar as tarefas seguintes 
(Bandura, 1997, apud Melo, 2013).

Conclusão
A implementação deste projeto permitiu, através de novas práticas pedagó-
gicas, mais flexíveis e de encontro aos interesses, desejos e necessidades dos 
estudantes, promover metodologias mais atrativas e ativas, envolvendo os alu-
nos como construtores e condutores do seu processo de aprendizagem, dando 
condições para que pudessem explorar e experimentar o mundo material. Esta 
prática facilitou o envolvimento dos alunos indisciplinados e pouco participati-
vos fazendo-os sentir que os seus conhecimentos e interesses pessoais são valo-
rizados e que os docentes os apoiam e creem no seu potencial. No que concerne 
o percurso escolar, esta prática foi impulsionadora para a orientação dos alunos 
na escolha de um caminho de aprendizagem e futuro melhor. 
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Figura 1 ∙ Grupo de alunos em filmagens 
nos corredores da escola. Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Aluna na procura do melhor 
enquadramento. Fonte: Própria.
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Figura 3 ∙ Aluna em filmagens. Fonte: Própria.
Figura 4 ∙ Aluno a mostrar conhecimentos na sua 
mesa de mistura. Fonte: Própria.
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