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1. Textos editoriais

1. Editorial texts

18-26

À frente da turma,
atrás da turma

Ahead of class,
behind classes

18-21

JOÃO PAULO QUEIROZ

JOÃO PAULO QUEIROZ

Congresso Matéria-Prima:
Espaço de vozes e frestas para a
Educação Em Arte

The Matéria-Prima Congress:
space of voices for art education

22-26

RONALDO OLIVEIRA

RONALDO OLIVEIRA

2. Comunicações

2. Communications

O pensamento estético visual
de estudantes dos eixos VI e VII
da Educação de Jovens e Adultos

The visual aesthetic thinking
of students from axis VI and VII
of the Youth and Adult Education

ADRIANO SANTOS FONSECA

ADRIANO SANTOS FONSECA

Matéria-Prima e Materia-Viva:
a a/r/tografia e a revolução
artística do Morrinho na tessitura
lúdica do ensino da arte

Raw material and living material:
a/r/tography and the artistical
revolution of Morrinho in the
playful fabric of art education

ALEXANDRE H. M. GUIMARÃES

ALEXANDRE H. M. GUIMARÃES

& DANIELE DE SÁ ALVES

& DANIELE DE SÁ ALVES

Da forma à imaginação,
do desenho representativo, à
criação de seres imaginários

From form to imagination,
From realistic drawing to the
creation of imaginary beings

ANA FILIPA VAZ TEIXEIRA

ANA FILIPA VAZ TEIXEIRA

História e didáticas do retrato:
do ensino artístico à prática
nas escolas

Portrait’s history and didactics:
from fine art academies
to secondary schools

ANA ISABEL TUDELA LIMA GONÇALVES DE

ANA ISABEL TUDELA LIMA GONÇALVES DE

SOUSA & MARGARIDA CALADO

SOUSA & MARGARIDA CALADO

Os Museus de Arte e crianças com
Necessidades Educativas Especiais

The Art Museums and children
with Special Educational Needs

ANA MAFALDA CONDE DA ROCHA

ANA MAFALDA CONDE DA ROCHA

apresentadas ao IV Congresso

28-715

presented to the IV Congress
28-35

36-47

48-55

56-70

71-79

Experiências Expressivo-Pedagógicas
promotoras de aprendizagens
significativas de sucesso

Expressive and pedagogical
experiences towards successful
and meaningful learning

ANA MARIA ARAÚJO PESSANHA &

ANA MARIA ARAÚJO PESSANHA &

ALDA MARIA ENCARNAÇÃO RODRIGUES LEAL

ALDA MARIA ENCARNAÇÃO RODRIGUES LEAL

As pré-concepções da disciplina
de Desenho no 10ºano: Casa +
Pássaro

The pre-conceptions of the design
discipline in the beginning of High
School: Bird+House

ANA SOFIA SANTOS DE SOUZA

ANA SOFIA SANTOS DE SOUZA

Enriquecer os tempos livres:
O Clube de Plástica da Escola
Básica de 2ºe 3º ciclo Paula
Vicente, em Belém

To enrich leisure: The Clube
de Plástica of Escola Básica de 2º
e 3º ciclo Paula Vicente, in
Belém, Lisbon

ANA VIEIRA RIBEIRO

ANA VIEIRA RIBEIRO

Conhecendo o acervo do MACRS
através de um jogo educativo

Knowing the MACRS collection
through an educational

ANDREA HOFSTAETTER & THAYSE

ANDREA HOFSTAETTER & THAYSE

LUDWIG MARTINS

LUDWIG MARTINS

Do gesto ao desenho: desenhos
de corpo inteiro

From gesture to drawing:
drawing with the all body

ANDREIA FILIPA ARMÉNIO DIAS

ANDREIA FILIPA ARMÉNIO DIAS

Desenhar no tempo em que os
animais falavam

Drawing in a time in which
animals could talk

CARLA MARIA REIS VIEIRA FRAZÃO

CARLA MARIA REIS VIEIRA FRAZÃO

Projeto do professor no terreno:
Criação do um currículo e de
um projeto para uma prática
simulada

The teacher on the field project:
creating a simulated practice

80-92

93-100

101-112

113-122

123-131

132-143

144-160

CARLA MARINA FERNANDES GIL

CARLA MARINA FERNANDES GIL

Projeto: Sinestesias ‘mixed
senses’: livro de Ilustração,
Analógico&Digital

The project Kinesthesis ‘mixed
senses’: the illustrated book
“Analogic & Digital”

CARLA METELLO MARQUES & CARLA

CARLA METELLO MARQUES & CARLA

MARINA FERNANDES GIL

MARINA FERNANDES GIL

161-172

O módulo e a estrutura modular:
A dinâmica de projeto e o
desenvolvimento da criatividade
e da flexibilidade através da
aprendizagem cooperativa

The module and the modular
structure: The project dynamics
and the development of creativity
and flexibility through cooperative
learning

CELSO AMEIXA, JOSÉ PEDRO TRINDADE

CELSO AMEIXA, JOSÉ PEDRO TRINDADE

& TIAGO PINTO COELHO

& TIAGO PINTO COELHO

Ensino de Arte em escolas públicas
e particulares de Porto Alegre:
diagnósticos sobre o papel da
disciplina na formação cultural jovem

Art Education in public and
private schools in Porto Alegre:
diagnosis on the role of discipline
in young cultural training

CELSO VITELLI

CELSO VITELLI

O museu se torna mu[seu] quando
nos toca

The museum becomes a museum
when it touches us

CLARA ANIELE SCHLEY

CLARA ANIELE SCHLEY

A formação do professor de artes
visuais na perspetiva do estágio
supervisionado

The development of teachers
of visual arts through
a supervised internship

DEBORA MIRTES DOS SANTOS

DEBORA MIRTES DOS SANTOS RAVAGNANI

RAVAGNANI DIAS & MÁRCIA FRIEDRICH

DIAS & MÁRCIA FRIEDRICH

A performance das crianças: um
experimento de performance com
crianças do ensino fundamental

The Children’s Performance:
An Experiment of Performance Art
with the Elementary School Kids

EDSON DO PRADO PFUTZENREUTER

EDSON DO PRADO PFUTZENREUTER

& THALIS LOWCHINOVSCY

& THALIS LOWCHINOVSCY

Os Jovens Vitruvianos

Young Vitruvians

EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS PITTA

EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS PITTA

& MARISE BERTA DE SOUZA

& MARISE BERTA DE SOUZA

Desafios de uma educação
estética visual integral escolar
para todos: referenciais/projectos
no EXPLOREAUL e auto-eco-compatibilização

Challenges in School integral
visual aesthetic education for
all: referentials/projects
in the EXPLOREAUL and self-eco-compatibilization

ELISABETE OLIVEIRA

ELISABETE OLIVEIRA

Das desmedidas dos templos

Infinities of the temples

FABRÍCIO DA SILVA TEIXEIRA CARVALHO

FABRÍCIO DA SILVA TEIXEIRA CARVALHO

& BRUNA TOSTES DE OLIVEIRA

& BRUNA TOSTES DE OLIVEIRA

173-182

183-190

191-199

200-210

211-221

222-229

230-242

243-254

Bonecas Pintadas: o papel
do brinquedo para a diversidade
étnico-racial

Painted dolls: the function of the
toy to the ethnic-racial diversity

255-262

FÁTIMA NADER SIMÕES CERQUEIRA

FÁTIMA NADER SIMÕES CERQUEIRA

As culturas do remix e da
contribuição no ensino de artes:
uma experiência de criação
de social videos online com alunos
do ensino secundário

Participatory culture and remix
culture in art education:
an experience creating online
social video with secondary
school students

FELIPE ARISTIMUÑO

FELIPE ARISTIMUÑO

Aprendizagem e Criatividade
no Ensino Superior: Metodologias
de Trabalho para os Professores
de Artes Visuais

Learning and Creativity in Higher
Education: Work Methodologies
for Visual Arts Teachers

263-271

272-283

FILIPA DE BURGO

FILIPA DE BURGO

Ensinar a ilustrar: o mundo
da representação fantástica

Teaching illustration: the world
of the fantastic representation

FLAVIA BARBERA

FLAVIA BARBERA

Do papel ao tecido:
processos criativos em artes

From paper to textiles:
creative processes in arts

FRANCISCO EDILBERTO BARBOSA MOREIRA

FRANCISCO EDILBERTO BARBOSA MOREIRA

Paulistinhas: Arte e Cultura
Popular na formação do professor
do/no interior de São Paulo

Paulistinhas: Popular Art
and Culture in the teacher training
inside the State of Sao Paulo

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

GERALDO MAGELA DOS SANTOS

& ROSELI APARECIDA SILVA

& ROSELI APARECIDA SILVA

A imagem como fonte e objeto
de investigação em educação
artística: arquivos, metodologias,
problemas

The image as source and object
of research in art education:
archives, methodologies, problems

284-290

291-300

301-311

312-324

HELENA CABELEIRA

HELENA CABELEIRA

S.O.S. Azulejo, trabalho de
Módulo Padrão, desenvolvido no
7º Ano, na disciplina de Educação
Visual, no âmbito do Projeto
S.O.S. Azulejo

SOS tile: Module/Pattern,
developed in the 7th Year in
Visual Education, part of the
project ACTION SCHOOL SOS
TILE 2016

ISABEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

ISABEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

325-333

E por falar dos Ateliês de Artes
nos Polos de Apoio Presencial na
Universidade a Aberta do Brasil

About the presential arts support
poles of the Universidade
Aberta do Brasil

ISABELA BARBOSA RODRIGUES

ISABELA BARBOSA RODRIGUES

Visualidades x Identidades:
aprender a ver para ser, estar e
conviver no mundo

Visualities x Identities: learning to
see in order to be and to live in
the world

JAILDON JORGE AMORIM GÓES

JAILDON JORGE AMORIM GÓES

Ressignificações na arte:
elementos da cultura indígena
Kaingang

New meanings in art: elements of
indigenous Kaingang culture

JANAINA SCHVAMBACH & MARIA DE

& MARIA DE SOUZA

334-344

345-358

379-369

JANAINA SCHVAMBACH

SOUZA

As Artes Visuais como uma
Disciplina Cognitiva na Educação
Pré-Escolar e no 1º Ciclo
do Ensino Básico

The Visual Arts as cognitive
discipline in Nursery
and Primary

JOANA DA CUNHA E COSTA

CONSIGLIERI DE VILHENA

370-378

JOANA DA CUNHA E COSTA

CONSIGLIERI DE VILHENA

Educação artística, casos
e realidades: ’infirmitati,’
ou a fraqueza analógica

Art education, instances and
realities: notes on the analogical
weakness

JOÃO PAULO QUEIROZ

JOÃO PAULO QUEIROZ

Diário Gráfico VS Páginas
Semanais: Experimentação de
técnicas, materiais e modos de
representação no desenvolvimento
da criatividade, no ensino
secundário

Graphical Diary VS Weekly
Pages: techniques, materials
and experimental methods
of representation in creative
development in high school

JORGE DANIEL FRANCO SOUSA

& CLÁUDIA SOFIA PORTELA FILIPE

379-386

387-394

JORGE DANIEL FRANCO SOUSA

& CLÁUDIA SOFIA PORTELA FILIPE

Fonte tipográfica Clarim Fonética:
um tipo de letra ao som da
língua portuguesa

Typographic font Clarim Phonetics:
a typeface to the sound of the
Portuguese Language

JORGE DOS REIS

JORGE DOS REIS

10 x 10 Desejo de uma
outra escola

10 x 10 desires of another school

LARA NATACHA FERREIRA SOARES

LARA NATACHA FERREIRA SOARES

395-405

406-416

A liberdade no uso de materiais:
expressando ideias e sentimentos
no contexto escolar

Freedom in the use of materials:
expressing ideas and feelings
in the school context

LEIDE FAUSTA GOMES DA SILVA

LEIDE FAUSTA GOMES DA SILVA

& MARISE BERTA DE SOUZA

& MARISE BERTA DE SOUZA

Não vamos complicar as coisas
por causa de um quadro:
cruzamentos e mestiçagens
entre teatro, pedagogia cultural
e arte contemporânea

“Let’s not complicate things
because of a painting“:
Intersections and miscegenation
between theatre, cultural
pedagogy and contemporary art

LEONARDO CHARRÉU

LEONARDO CHARRÉU

A obra de arte que desperta
as memórias latentes:
medos e desejo

The Art that wakes the latent
memories: fears and whishes

417-426

427-436

437-446

LUÍS FILIPE SALGADO PEREIRA RODRIGUES

LUÍS FILIPE SALGADO PEREIRA RODRIGUES

Flip Book’s: a visita do “Nutri-Ventures”
e o apelo à criatividade

Flip Books: the call for creativity

LUÍSA CRISTINA DAUPHINET BARROS

& MARGARIDA PAULA BOTELHO

& MARGARIDA PAULA BOTELHO

ALEXANDRE MORÁN

447-456

LUÍSA CRISTINA DAUPHINET BARROS

ALEXANDRE MORÁN

A magia dos números

The magic of numbers

LUÍSA DUARTE

LUÍSA DUARTE

Festival Arte Acção; ‘uma
proposta de narrativa visual
hipermediada’

Art-Action Festival; ‘A proposal of
visual narrative hypermedia’

457-464

465-474

LUZ ELENA ACEVEDO LOPERA

LUZ ELENA ACEVEDO LOPERA

O Diário Visual das Memórias a
partir do Livro de Artista: uma
proposta de ensino aprendizagem
desenvolvida no PARFOR

The Diary of Visual Memory
based on the Artist´s Book: a
proposal of teaching and learning
developed at the PARFOR

MÁRCIA MORENO & VANESSA BRESSAN

MÁRCIA MORENO & VANESSA BRESSAN

Paradoxos da Educação Artística
e Patrimonial

Contradictions of Art
and Heritage Education

MARGARIDA CALADO

MARGARIDA CALADO

Relação entre Escola-Museu: olhar
crítico sobre o concurso “a minha
escola adota um museu…”

Relationship between
School-Museum: critical look
on the competition “My School
Adopts a Museum…“

MARIA HELENA AFONSO FEIO

MARIA HELENA AFONSO FEIO

475-485

486-493

494-504

Filme de Animação: as bases
do design num estudo de caso

Animated Film: the foundations
of design a case study

MARIA TERESA MENESES PIRES

MARIA TERESA MENESES PIRES

MARQUES ALBINO

MARQUES ALBINO

Andar aos Papéis: (des)
orientações criativas entre
arte, infância e escola na
contemporaneidade

Andar aos Papéis: Creative
(dis)orientations between art,
childhood and school
in contemporaneity

MARIANA DA COSTA MENDES

MARIANA DA COSTA MENDES

GONÇALVES DELGADO

GONÇALVES DELGADO

O Artigo Ilustrado: a ilustração
editorial nas aulas de Desenho
do 10º ano

The Ilustrated Article: Editorial
illustration in 10th grade
Drawing Class

MARIANA PERRY DA CÂMARA VIEIRA

MARIANA PERRY DA CÂMARA VIEIRA

& CRISTINA LUÍSA MIRANDA RITO

& CRISTINA LUÍSA MIRANDA RITO

Brinquedos de papel: abordagem
da Arte Contemporânea
na educação básica

Paper toys: approach of
Contemporary Art in
basic education

MARIZA BARBOSA DE OLIVEIRA

MARIZA BARBOSA DE OLIVEIRA

A importância do ensino das
técnicas tradicionais na reabilitação,
conservação e restauro de estuques
decorativos em gesso-técnicas
tradicionais e modernas

The importance molds teaching in
the Rehabilitation, Conservation
and Restoration of decorative
plaster stuccoes: modern and
traditional techniques

MARTA FRADE

MARTA FRADE

Criação e construção de formas
plásticas em espaço bi e
tridimensional: uma proposta do
Subprojeto de Artes Visuais do
PIBID-UNICAMP

Building and creation of artistic
shaping in two-dimensional
and three-dimensional spaces:
a proposal of the Visual Arts’
Subproject of PIBID-UNICAMP

MILENA QUATTRER

MILENA QUATTRER

& CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS

& CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS

Mediação cultural:
[entre] laçamentos de territórios
da arte e cultura e curadorias
educativas

Cultural mediation:
interconnections between
art territories and educative
curatorship

MIRIAN MARTINS

MIRIAN MARTINS

505-509

510-518

519-529

530-541

542-552

553-564

565-575

Educação como matéria-prima’
e mediação cultural: ‘entreS’
experiências

Education as a raw material
and cultural mediation: between
experiences

MIRIAN CELESTE MARTINS

MIRIAN CELESTE MARTINS

& RITA DE CÁSSIA DEMARCHI

& RITA DE CÁSSIA DEMARCHI

Encontrar o código: uma
experiência realizada durante
o European Code Week

Finding code: an experiment
conducted during the Europe Code
Week at EASR

NUNO M. GONÇALVES PINTO FERREIRA

NUNO M. GONÇALVES PINTO FERREIRA

Diseño y aplicación
de un programa de enseñanza
patrimonial para la formación
del profesorado
de Educación Secundaria

Design and implementation
of a heritage education program
in teacher training
of Secondary Education

OLGA DUARTE PIÑA

576-586

587-598

599-610

OLGA DUARTE PIÑA

O avatar educacional como
narrativa autopoiêutica:
metodologia e didáticas
a/r/tográficas para o curso
de licenciatura em artes visuais

The educational avatar
as an autopoietic narrative:
methodology and a/r/tographics
teachings for a visual arts
education degree

PAULA MASTROBERTI

PAULA MASTROBERTI

O fogo na mão: cozedura
de cerâmica a lenha
em ambiente escolar

Fire in hand, paper-kiln
in school environment

611-621

622-629

PEDRO J. CALDEIRA DE MATOS FORTUNA

PEDRO J. CALDEIRA DE MATOS FORTUNA

Uma vivência criativa na escola:
montando um forno rústico para a
queima da cerâmica com crianças
pequenas

A creative experience at school:
building a rustic kiln for firing
pottery with small children

630-636

REGINA LARA SILVEIRA MELLO

REGINA LARA SILVEIRA MELLO

Encontro com o outro, formação,
mediação, pesquisa e criação:
possíveis entrelaçamentos

Meeting with the other, training,
mediation, research and creation:
possible interlacing

RONALDO OLIVEIRA

RONALDO OLIVEIRA

O brinquedo óptico enquanto
pretexto para explorar
a percepção e a relação
com a imagem

The optical toy as a pretext
to explore the perception and
the relationship with the
moving image

SARA PIRES PRUDÊNCIO

SARA PIRES PRUDÊNCIO

& CARLOS ALBERTO EIRÃO GOMES

& CARLOS ALBERTO EIRÃO GOMES

637-652

653-659

Maestros crea(c)tivos
SILVIA BURSET & EMMA BOSCH

Crea(c)tive teachers: for an Arts & Crafts
pedagogy in the Teaching Degree

660-670

SILVIA BURSET & EMMA BOSCH

Texto e Contexto sobre Práticas
Artísticas: uma Proposta
de Ensino Aprendizagem
Desenvolvida no PARFOR

Text and Context about Artistic
Practices: A Teaching Learning
Proposal Developed in PARFOR

671-679

SONIA MONEGO

SONIA MONEGO

As Experiências Sensoriais nas
obras de Hélio Oiticica:
Teoria e Prática

The sensory experiences in
the work of Hélio Oiticica: Theory
and Practice

SONIA MONEGO

SONIA MONEGO

Faz da tua obra um livro:
criação de livros de autor

Make your artwork into
a picture book!

SUSANA MARIA ALMEIDA CONTINO

SUSANA MARIA ALMEIDA CONTINO

Perspetivas Periféricas sobre
Educação Das Artes Visuais

Peripheral Points of View in Arts
Education

TERESA TORRES DE EÇA, SAHAR

TERESA TORRES DE EÇA, SAHAR

F. KHALIL & DINA ADEL
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À frente da turma,
atrás da turma
Ahead of class, behind classes
JOÃO PAULO QUEIROZ*

*Comissão Científica do Congresso Matéria-Prima. Afiliação: Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes. Contacto: j.queiroz@
belasartes.ulisboa.pt

Resumo: perante a turma, o professor anima-

Abstract: ahead of the class, the art teach-

-se, entusiasma-se, e também se desanima.
A aula é um local de acontecimento para ser
vivido na primeira pessoa. Esta invocação não
é nova, e surge como pretexto para centrar a
reflexão sobre educação artística na matéria-prima, no processo, nos discursos docentes,
na gestão curricular, nos recursos gerados, nas
unidades didáticas concretizadas. Assim se faz
o enquadramento do V Congresso Internacional Matéria-Prima, apresentado em julho de
2016 na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde se reuniram investigadores e professores, bem como professores em
formação de diversos países da Europa, América e África.
Palavras-chave: Congresso Matéria-Prima /
Educação artística / Portugal / Espanha / Brasil.

er is an inspired leader, or on the other hand
the teacher gets discouraged. The class is
an event to be lived in first hand. This context is
not new, and emerges as a pretext to focus reflection on artistic education in the raw material, in
the process, in teachers’ discourse, in the curriculum management, educational resources, and didactic units accomplished. That’s the framework of the V International Congress ‘Matériaprima’, presented in July 2016 at the Faculdade
de Belas-Artes, Universidade de Lisboa, where
we met researchers and teachers as well as teachers in training, professionals of several countries
of Europe, America and Africa.
Keywords: Congress Matéria-Prima / artistic
education / Portugal / Spain / Brazil.

2. Atrás da Turma
Assim se justifica a persistência de todos os que deram corpo ao V Congresso Internacional Matéria-Prima, que se apresentou em Julho na Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Apresentaram-se comunicações de
professores experimentados, de professores cooperantes (que recebem futuros professores nas suas aulas) em co-autoria com os seus alunos, comunica-
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1. À frente da turma
Estou frente à turma. A minha mente ausenta-se enquanto os alunos se movimentam, tomam os seus lugares, deslocam cadeiras em movimentos algo previsíveis, mas decerto mais caóticos que podemos imaginar. Divago momentaneamente. Penso que à beira de um buraco negro a matéria iridesce em raios x
antes de desaparecer no horizonte de eventos. Imagino as forças e as massas
que atrasam o tempo e encurvam o espaço, a aceleração que distorce as configurações até ao desmantelamento das partículas, toda uma nova realidade
temporária.
Na sala de aula há iridescência, e o horizonte de eventos é o próprio tempo:
à segunda hora, nada volta a ser como dantes, não retornamos, os corpos adiantam-se nas vivências: não há tempo a perder, estou à frente da turma.
Reparo que não passou um segundo sequer, e que a minha distração foi
anulada pelo brilho dos alunos que me reclamam: perguntas, queixas, cumprimentos, risos, frases. Tudo de novo, tudo pela primeira vez. Ou, pelo contrário,
conheço os comportamentos, os risos e o cansaço, e a habituação prende-me
atrás do pelotão, atrás da turma. Sinto-me ultrapassado, esgotado, derrotado.
Este instante, em que, ora me sinto ao comando e dirijo os pequenos seres
com confiança e assertividade, ora me sinto esmagado, atrasado e deixado para
trás, tudo isto na mesma fração de segundo, é uma sensação que um professor
conhece. Não se conta nada de novo.
Falamos de aulas, de cada um dos seus instantes, dos seus entusiasmos. A
realidade, portuguesa é exigente e mostra todos os dias o imenso que há para
fazer (Queiroz, 2015). Mas os desafios deixados por outros países, as propostas
de implicação do professor artista (Irwin, 2004; 2013), e os desafios de um olhar
comparado entre as realidades portuguesas e brasileiras (Queiroz & Martins,
2015) impõem-se pela sua pertinência e atualidade. Ao mesmo tempo, é certo
que se vivem tempos difíceis, ou muito difíceis, onde o corte nas cargas horárias
de educação artística se pratica aquém e além Atlântico. Os ventos da comparabilidade e da tecnocracia estendem-se e fazem hoje uma política que se persegue a si mesma (Queiroz & Oliveira, 2015).
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ções de investigadores nas áreas da educação artística, tudo isto abarcando
as realidades tão diversas como aquelas que se vivem no interior ou nos centros urbanos, nas escolas de diversos países dentro deste universo idiomático,
na Europa, África e América Latina. Também se mostraram experiências de
residência artística no interior de escolas. Foi uma ocasião para se cruzarem
professores mais amadurecidos e alunos em formação, e também professores
e investigadores universitários. Também os conteúdos ultrapassam as barreiras da sala de aula e abordaram experiências mais informais, projetos de implicação, intervenções de museus ou junto dos museus, propostas de inclusão
e de educação patrimonial.
Foram recebidas 96 submissões das quais resultaram 73 comunicações
aprovadas pela comissão científica internacional em sistema de arbitragem duplamente cega. Assim, entre autores e co-autores, estiveram mobilizados mais
de cem, provenientes de Portugal, Brasil, Argentina, Itália, Espanha. O Congresso Matéria-Prima decorreu de 13 a 15 de julho, proporcionando, também
um espaço de formação contínua: os professores cooperantes, apresentando
comunicações, obtiveram a creditação da ação através de certificação do Congresso junto do Conselho Científico-Pedagógico para a Formação Contínua
nacional. Também contámos com a generosidade das nossas palestrantes keynote, a professora Mirian Celeste Martins (vinda de São Paulo) e a Professora
Teresa d’Eça (Presidente INSEA) que nos trouxeram o olhar lúcido e inovador
sobre a educação informal e também uma retrospetiva das atividades internacionais da INSEA, a que se juntariam as perspetivas descentradas da realidade
egípcia através do testemunho das professoras Sahar Khalil e Dina Adel. Foram
momentos de revelação e de novas ideias sobre o que é a educação em sentido
mais alargado.
Os professores vieram a Lisboa mostrar o que de melhor constroem com os
seus alunos no campo de intervenção da educação e ensino artísticos. Mas não
se esgota o discurso, porque não acabou a matéria-prima. Há mais a fazer, e a
chamada para 2017 encerra os trabalhos deste congresso.
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Congresso Matéria-Prima:
Espaço de vozes e frestas
para a Educação Em Arte
The Matéria-Prima Congress: space of voices
for art education
RONALDO OLIVEIRA*

*Membro da Comissão Executiva do Congresso Matéria-Prima. Afiliação: Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil.

O V Congresso Internacional Matéria-Prima, realizado entre 13 a 15 de julho de
2016, na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, já na sua quinta
edição, aconteceu em meio a grandes transformações ocorridas no Brasil.
Muitas destas mudanças dizem respeito a nós trabalhadores da educação e das
artes. No Brasil, por meio de medida provisória, numa primeira instância da
proposta governamental, o ensino de artes, educação física, filosofia e sociologia
foram retirados dos currículos voltados para o ensino médio. As ideias que
guiam e apostam nessa proposta defendem uma educação profissional, com
um discurso demagógico pautado na ideia de que será o estudante que terá o
direito de escolher a área em que quer estudar. Em meio a muitos protestos,
reivindicações e muitas formas de manifestações, foi mantido o ensino de artes
e educação física no ensino médio, ficando filosofia e sociologia à margem.
De modo geral, não tem sido difícil encontrar propostas de reformas
curriculares em que a área de humanidades fica cada vez mais restrita. Apostase cada vez mais numa formação técnica profissional, extraindo da formação
o componente artístico, humano e criador. Estas propostas buscam afastar o
componente criador da educação e consequentemente da vida.
Estes são tempos difíceis, quando de maneira demagógica e tirana, os
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governantes brasileiros extraem o direito de pensar, o direito de inventar, o
direito de conhecer a si mesmo de forma criadora por meio do conhecimento
de seu corpo que não está só no mundo, encontra-se inserido numa sociedade.
Outro ponto que essa medida toca, ainda que tenha sido revisto o lugar do
ensino das artes e da educação física, é o de extrair o direito e o lugar desse
jovem em exercitar o pensamento crítico e criador, deixando assim a escola de
ser um lugar essencialmente democrático.
Governantes completamente despreparados fragilizam e desorganizam
as áreas que podem favorecer esse autoconhecimento, as descobertas, as
experiências consigo e com o outro no mundo e com o mundo. Querem extrair
exatamente aquilo que cada um de nós temos de próprio, singular, único que
é nosso modo de ser. Nestes tempos, “ser massa acrítica” sempre foi e parece
ser aquilo que querem instituir junto a esses governos que compactuam com
acordos internacionais, que no fundo já conhecemos muitíssimo bem. Como
a escola pública (Fundamental e Secundária) é o lugar em que a maioria da
população brasileira tem acesso é lá que eles querem incidir suas forças, seus
poderes e assim mexem e fazem dos currículos um campo fértil para estas
estagnações. O currículo sempre foi um campo de força.
É nesse clima que se deu a organização do V Congresso Internacional
Matéria-Prima, coordenado pelo professor Joao Paulo Queiroz que, a partir
da Universidade de Lisboa / Portugal, tem feito essa chamada internacional.
Tenho tido a felicidade de acompanhar esse trabalho desde a segunda edição
quando o congresso se transformou numa plataforma internacional. Nessa
quinta edição chegaram para a segunda fase dos trabalhos 72 artigos completos
e cerca de 50 trabalhos fizeram as suas exposições orais de forma presencial.
O Matéria Prima, nestes tempos de fragilidade do ensino de arte nas
orientações curriculares nas esferas governamentais brasileiras, acaba por
trazer à mostra uma quantidade significativa de experiências oriundas de
alguns países (incluindo-se aqui o Brasil) e já se firmando enquanto importante
espaço de disseminação, de trocas e conhecimento de outras metodologias e
abordagens do ensino de arte.
Um dos aspectos que o Matéria Prima acaba por congregar é a variedade
de proposições desenvolvidas no ensino de arte nos mais diversos e distintos
lugares aos quais ele se abre e tem chegado. Essas proposições são organizadas
de maneira impecável sob forma de eixos, pelo professor João Paulo
Queiroz, seu coordenador, que dimensiona-nos as práticas, as assertivas das
experiências que o congresso tem aproximado entre os seus comunicadores.
Os eixos perpassam as dimensões da Formação de professores e práticas
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artísticas; Práticas artísticas, ensino e cidadania: novas instâncias; Inovação e
recursos educativos; Inovação, práticas artísticas e ensino; Exploração expressiva
nas práticas artísticas e de ensino; Práticas artísticas e ensino: entre modernidade
e pós modernidade; Práticas artísticas e ensino: modelos curriculares; Local /
global nas práticas artísticas e de ensino e as Práticas artísticas e ensino: o lugar das
tecnologias. Estes eixos que balizam as mesas tão sabiamente organizadas pelo
seu idealizador nos mostram a potência do que pode o ensino de arte provocar,
emanar, construir; inclusive na direção de outras maneiras de pensar e praticar
a arte e seu ensino. Perpassando a formação do professor, as práticas artísticas,
as tradições e inovações tecnológicas, os saberes culturais/ artísticos populares,
o Matéria Prima vem nos trazendo outras possibilidades de nos reinventarmos
enquanto docentes criadores de modos de ensinar.
Estela Bonci, arte educadora brasileira, doutoranda em Educação, Arte e
História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie / São Paulo /
Brasil participante de uma das edições do Matéria Prima, quando perguntada sobre
em que o congresso contribuiu especificamente para o Ensino de Arte no Brasil,
uma vez que tem sido considerável a participação de comunicadores brasileiros,
responde e dimensiona a nós o que pode esse congresso para a nossa área: Ela
nos diz: [...] “O Matéria Prima oportuniza a apresentação de diferentes trabalhos
de pesquisas à comunidade, proporcionando a divulgação e aprofundamento
das diversas formas de pensamento que regem pesquisas em campos diversos.
[...] [...] Durante o Congresso Matéria Prima foi possível olhar a prática de
projetos a partir da Arte como fenômeno que pode contribuir com o método
de pesquisa do trabalho, possibilitando compreender os processos de criação
dos participantes da pesquisa e do próprio pesquisador” [...] (BONCI, 2016).
Estela fala dessa capacidade que o congresso tem em evidenciar uma
diversidade de pesquisas realizadas a partir da escola. Pesquisa essa, tão
necessária para dialogarmos com resultados que apontam na direção de
práticas qualificadas de se fazer arte e educação na contemporaneidade.
Diferentemente de um pesquisador que vai ao congresso para anunciar dados
e resultados a partir do trabalho de outrem, esse é um congresso que tem se
firmado por trazer e reunir resultados de pesquisas vividas, experienciadas e
construídas pelo próprio pesquisador.
Sabemos que essa construção não é um caminho fácil, nem rápido, pois uma
carreira, uma trajetória constrói-se ao longo de uma vida, de um fazer/pensar/
refazer que exige muitas vezes o desapegar-se de muitas receitas, sair da zona
de conforto e ir ao encontro do desconhecido. Estela ressalta: “O Congresso nos
provoca a olhar e [re] pensar maneiras diferentes de realizar nossas práticas
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pedagógicas por vezes tão enraizadas em modelos pré-estabelecidos e já
desconexos da contemporaneidade”. Precisamos ir ao encontro daquilo que
ainda não foi vivido, inventado. As pesquisas nos mostram que é necessário ir
para o espaço da reinvenção.
Aqui, no Matéria Prima é o pesquisador que fala, que tem voz. Aqui, ele fala
das suas dificuldades, caminhos, superações e acaba por pesquisar sua própria
prática rumo a sua qualificação. O comunicador fala a partir do seu lugar,
da sua realidade. Nossa participante Estela, a partir das suas observações e
aprendizagens durante o Matéria Prima nos alerta: “É preciso pensar no Ensino
de Arte aplicado em seu contexto e qual a sua contribuição, partindo, talvez,
de uma questão impulsionadora: “Como aprender algo de muitas maneiras?
Talvez esse seja o desafio ao qual o Congresso Matéria-Prima nos convida a
olhar e problematizar” (BONCI, 2016).
O aspecto apontado pela fala de Estela dimensiona e coloca o professor
da escola Básica/Secundária num outro patamar. Sabemos que a literatura
acadêmica há décadas está recheada de reflexões a respeito do professor
pesquisador, professor reflexivo, assim como, reflexões sobre a prática do
professor. Porém, é interessante notar como é impactante saber da existência
de um espaço/lugar onde o próprio professor é quem dimensiona esse modo de
ser, de se fazer docente reflexivo a partir da sua própria escola, da sua prática.
Trata-se de um indivíduo que vive e constrói pesquisas cotidianamente e que
geralmente tem sua voz emudecida em prol de outras pesquisas que falam por ele.
No depoimento desta participante, fica também evidente que ao trazer
os relatos de pesquisas/intervenções para o espaço do Congresso Matéria
Prima, o professor/pesquisador também traz e amplia a nossa compreensão
dos espaços escolares, fazendo-nos conhecer além de práticas artísticas como
são esses espaços/lugares que cada um vem construindo com suas docências
nas mais distintas realidades. Estela ainda argumenta: [...] “apresentações de
trabalhos, leituras e debates possibilitam ampliar nosso olhar sobre o contexto
escolar contemporâneo, compreendendo-o e refletindo sobre suas nuances e
desdobramentos” (BONCI, 2016).
Outro ponto destacado na fala da nossa interlocutora é o acesso às publicações
que o congresso gera. A professora afirma: “O Congresso possibilita a todos
os participantes e também aos que tiverem acesso às publicações resultantes
do encontro, compreender, de forma ampla e científica, as intersecções entre
cultura, indivíduo, educação, arte, sociedade e contextos” (BONCI, 2016).
Em sua quinta edição, o Congresso vem sistematicamente produzindo, além
das atas, os números da revista acadêmica que leva o mesmo nome. Esse espaço
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editorial já conta com um rol de artigos que podem mostrar aspectos significativos
de práticas do ensino de arte. Temos certeza que ao longo dos anos, esse material
constituirá um importante arquivo para a pesquisa a respeito das práticas do
ensino de arte nestas distintas realidades que o congresso tem alcançado.
Além de representar um espaço importante para a formação de novos
professores de arte no contexto Português, por meio da ação de formação
validada pelo Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC),
o Matéria Prima tem provocado reflexões de muitos modos. Professores em
formação, aqueles que se encontram em início de carreira, em curso e também
aqueles que atuam na formação de professores tem encontrado no Matéria
Prima um fórum vivo para trocas e avaliações decisivas de suas práticas.
Essa possibilidade acontece devido à horizontalidade sobre a qual o
congresso é organizado. Não nos esqueçamos de um dos principais propósitos
do Congresso Matéria Prima: Práticas Artísticas no Ensino Básico e Secundário é
“possibilitar uma plataforma internacional para refletir sobre o distanciamento
entre a formação e a atuação no terreno. Permitindo debater aspetos concretos
em torno da formação de professores na perspectiva da prática profissional.”
Reunir num mesmo local as duas pontas do trabalho docente - aqueles que
formam e aqueles que ensinam na escola básica - é nos colocar diante de
lacunas que essa formação superior tem deixado na própria formação e por
outro lado, é também abrir, a partir das falas dos comunicadores, frestas que
podem sinalizar caminhos, aberturas para novas invenções.
Nesse sentido, o Congresso vem cumprindo seu propósito ao reunir
educadores de arte que se encontram nos seus mais diversos níveis de formação
e atuação. Na fala da Estela Bonci, podemos ver o quanto esse encontro de
pessoas e profissionais podem afetar aqueles que dele tem participado e ajudado
a construir. “A dinâmica do Congresso possibilita refletir sobre o ensino da Arte
como ação reveladora do processo de criação, onde é preciso compreender o
método e saber como articular o conhecimento que se produz. Ressalto que
participar do Congresso despertou muitos questionamentos, provocou diversas
reflexões e discussões sobre como pensar e praticar o ensino interdisciplinar
permeado pelas contribuições presentes nas pesquisas sobre Educação e Arte.”
Não temos dúvida de que o Matéria Prima já constitui essa plataforma de
disseminação e reflexão acerca do ensino de arte na contemporaneidade. Em
tempos tão difíceis, quando alguns querem a todo custo eliminar os espaços
da inventividade dos currículos, o Congresso reúne vozes de profissionais
que demonstram porque arte é importante e imprescindível na constituição
do humano.
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O pensamento estético
visual de estudantes dos
eixos VI e VII da Educação
de Jovens e Adultos
The visual aesthetic thinking of students from axis
VI and VII of the Youth and Adult Education
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Artigo completo submetido a 15 de maio 2016 e aprovado a 21 de maio de 2016

*Brasil, artista visual, arte-educador, estudante de mestrado profissional em artes. Licenciado
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Resumo: O presente artigo relata sobre o

Abstract: This article offers on the aesthetic and

pensamento estético-visual de estudantes da
Educação de jovens e Adultos. A abordagem
investiga que leitores aparecem a partir de
uma experiência pautada na observação de
duas imagens projetadas. O objetivo do artigo é expor de modo sucinto as respostas estéticas dos sujeitos em diálogo com a teoria de
Abigail Housen que trata sobre os estágios de
desenvolvimento estético.
Palavras-chave: educação de jovens e adultos
/ leitores / imagem / resposta estética / estágios.

visual thinking students of youth and adult education. The proposed investigating readers appear
from a guided experience in observing the two
projected images. The objective of this article is to
present succinctly the aesthetic responses of subjects in dialogue with Abigail Housen theory that
deals with the stages of aesthetic development.
Keywords: youth and adult education / readers
/ image / aesthetic response / stages.

Introdução
A educação voltada para a prática de leitura da obra de arte tem sido objeto de
diversos escritos ao longo da história da arte-educação. Essas produções acadêmicas buscaram de certa forma refletir e construir abordagens metodológicas
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que oferecessem subsídios e estratégias voltadas para conduzir a interpretação da imagem. Neste ensejo, podemos destacar as contribuições dadas por
diversos pesquisadores como Edmund Feldman e seu Método Comparativo de
Análise de Obras de Arte, Robert Saunders com os seus três livros que compõe
o Método Multipropósito, o método de Monique Brière que seguiu alguns princípios do trabalho de Feldman com ênfase na produção e Ragans que segue a
metodologia da Getty Center, que imprime o seu modo de leitura a partir da
critica como elemento importante.
Todos esses autores foram apresentados no Brasil na publicação do livro
de Ana Mae Barbosa com o título “A importância da Imagem no Ensino da
Arte: Diferentes Metodologias”, onde a autora formula a sua “Abordagem
Triangular” que enfatiza um ensino da arte a partir do ler, fazer e contextualizar.
Essa abordagem contém uma perspectiva do ensino da arte que para ativar potencialidades no educando. Busca desenvolver o aluno como emissor,
fazendo-o experimentar as possibilidades das linguagens artísticas, e o aluno
como receptor, no qual participa de apreciação estética e contextualização,
levando em consideração as suas referências pessoais e culturais.
Sobre isso, Losada expõe que, “Os eixos da Abordagem Triangular desenvolvida por Ana Mae Barbosa – ver, contextualizar e fazer – resgatam exatamente essa dupla dimensão do aluno” (Losada, 2011:63).
Em meio a tantos métodos elaborados para o ensino através da imagem,
como escolher o mais apropriado para o desenvolvimento da interpretação?
Existem métodos que podem ser aplicados a diferentes tipos de leitores? Como
está organizado o pensamento estético visual dos sujeitos? Podemos quantificar a resposta estética dos leitores?
A partir dessas indagações, o presente artigo não propõe classificar quais as
abordagens são mais eficazes e significativas para o ensino, mas, sobretudo tratar de modo sucinto o pensamento estético visual dos sujeitos da Educação de
Jovens e Adultos dos eixos VI e VII, numa perspectiva diagnóstica a fim de interpretar e comparar os tipos de leitores presentes nesta modalidade de ensino.
Nesta análise, os estudantes foram submetidos à leitura de duas pinturas (“Descanso dos Segadores” de Jean François Millet, e a obra “O café” de
Candido Portinari) a partir de um pequeno questionário, onde as respostas
se constituem como dados concretos para compreender o desenvolvimento
estético desses sujeitos a partir dos estágios citados na bibliografia de Maria
Helena Wagner Rossi, na qual a autora buscou como referencial a investigação de Abigail Housen. Estes estágios são definidos pela existência de cinco
tipos de leitores, onde cada um apresenta características que se manifestam

30

nas estruturas de pensamento dos sujeitos durante as leituras das obras de arte.
Sobre isto, encontramos em Housen:
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Em cada Estádio, um observador reage a uma obra de arte de um modo distintamente
característico, ou seja, o modo em que o observador principiante faz sentido de uma
obra de arte difere ainda do modo de um observador um pouco mais experiente
(Housen, 2000:155).

Portanto, na investigação feita por esse autor, a classificação desses observadores é definida com base na construção da leitura da obra, onde as respostas
refletem ou indicam o desenvolvimento do pensamento estético desses sujeitos. Outro aspecto visto com relação a essas classificações é a idade, na qual
pode determinar o estágio de um sujeito. No entanto, Housen afirma que esse
processo de desenvolvimento não é linear, ou seja, um sujeito do primeiro estágio poderá posteriormente em outras experiências, apresentar leituras mais
aprofundadas sem seguir uma progressão de estágio para estágio.
A partir dessa fundamentação teórica e das análises de respostas obtidas
das atividades dos alunos, foi possível compreender quais tipos de leitores se
apresentam na Educação de Jovens e Adultos.
Os Leitores da EJA
A Educação de Jovens e Adultos está pautada nos ideais da Educação Popular
de Paulo Freire, tendo em vista, uma formação que pode propiciar a emancipação e a consciência critico-reflexiva e autônoma dos sujeitos. O estudo
anunciado está centrado nessa modalidade, onde os estudantes pertencem ao
Ensino Médio Regular dividido em dois eixos, o VI que corresponde a primeira
etapa e o VII que corresponde etapa de conclusão.
Neste contexto, os estudantes em sua maioria residem em comunidades
rurais, nos quais não apresentam experiências no campo das Artes Visuais de
forma realista devido à ausência de instituições (museus, galerias) dessa linguagem no município. Mesmo envolvidos com experiências audiovisuais mediadas por diversos aparatos tecnológicos que favorecem contatos com diversos
signos verbais e não verbais, os sujeitos se apresentam com pouca experiência
na leitura de obras das artes visuais. Sendo assim, propus realizar uma investigação com esse público, a fim de compreender os seus processos de leitura.
A experiência de leitura aconteceu em duas turmas do eixo VI e em outras
do eixo VII, na qual a primeira imagem projetada foi “Descanso dos Segadores”
de Millet, e posteriormente a imagem da pintura “O Café” de Candido Portinari
(Figura 1 e Figura 2).
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Figura 1 ∙ Alunos do eixo VII na leitura da obra de Portinari,
no Colégio Estadual Maria Xavier de Andrade Reis em Presidente
Tancredo Neves – Bahia – Brasil, fevereiro de 2016. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Alunos do eixo VI na leitura da obra de Millet,
no Colégio Estadual Maria Xavier de Andrade Reis em Presidente
Tancredo Neves – Bahia – Brasil, fevereiro de 2016. Fonte: própria.
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Ambas as obras, apresentam temáticas e códigos próximos das experiências pessoais dos estudantes, ou seja, elementos que entram em confronto com
as suas referências culturais. Neste ensejo, podemos remontar as concepções
formuladas por Peirce, contendo uma base fenomenológica que discorre como
ocorre o conhecimento, resultado de processos cognitivos, no qual envolve
uma semiose no pensamento na construção de signos.
No âmbito dessa experiência com o objetivo de obter a resposta estética, o
questionário apresentava cinco indagações: O que você vê na imagem? O que
acontece? O que sente ao vê-la? Se fosse o pintor, qual nome daria ao trabalho?
É uma boa imagem?
Das perguntas apresentadas aos sujeitos, a primeira tem uma semelhança
com o método de recolhimento dos dados presente em Housen:
O método principal que eu uso recolhe dados ao longo de uma entrevista não
orientada do fluxo da consciência. A técnica do fluxo da consciência não é, na
realidade, uma entrevista, mas sim uma amostragem directa da resposta estética em
curso. O «entrevistador» faz apenas uma pergunta «o que vê aqui?» e depois apagase gratuitamente, à medida que a pessoa interrogada dá início ao fluxo da consciência
(Housen, 2000:153).

O método escolhido a partir do questionário escrito difere da abordagem de
Housen, que consiste numa espécie de monólogo onde é requisitado ao observador responder de forma livre, sem perguntas diretas e influências do entrevistador a cerca da imagem. Através do questionário, os sujeitos foram induzidos a estruturar seus pensamentos de modo sistemático a fim de levá-los a
decodificar a obra no tempo e no espaço.
As respostas dadas pelos estudantes do eixo VI, provam que são sujeitos
classificados como “observadores narrativos”, nos quais não possuem convivência com as artes visuais e apresentam interpretações focadas no tema e
na atenção aos detalhes mais chamativos. Ao realizarem a leitura da obra de
Millet, o tema “trabalho” apareceu como elemento chave. Exemplo: “Eu vejo
pessoas conversando e trabalhando numa plantação”, “Vejo pessoas sentadas
fazendo algum tipo de trabalho”.
Outro aspecto presente neste tipo de leitor é apresentado em Rossi:
O leitor do primeiro estágio lida com a obra como se ela fosse algo vivo. As suas
observações caracterizam as figuras e as formas como se estivessem em movimento.
Ele se comporta como um narrador de um filme, oscilando entre um observador, ou
um principiante (Rossi, 2001:20).
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A partir dessa característica identificada pela autora vista na tese de Housen,
os sujeitos leitores apresentam em seus discursos escritos uma espécie de narração, onde as formas e as figuras parecem ser organismos vivos. As respostas
apresentadas anteriormente já denotam a existência de ações e movimentos
nas imagens. Há também outras que demonstram isso: “Tem pessoas sentadas e conversando”, “Estão conversando sobre algum tipo de alimentação”, “O
homem pegando a mulher pelo braço”.
Na leitura da imagem “O Café” de Portinari, várias asserções foram dadas
com essa mesma percepção, onde tudo parece estar em movimentação.
Exemplo: “Na imagem mostra muitos homens e mulheres em cada setor diferente, metade colhe e os outros carregam”, “Vejo escravos negros trabalhando
na colheita de café”.
Nesta última resposta, podemos identificar as referências que esse sujeito
usou para a sua análise. O estudante fez uma associação com os fatos históricos encontrados no período colonial, nos quais os livros didáticos são ilustrados
com gravuras, desenhos ou pinturas que narram sobre o trabalho escravo no
país. Além disso, esse aspecto também marca uma visão estereotipada sobre
o negro na sociedade. A sua presença na obra, com figuras estilizadas apresentando membros inchados e representados em um labor pesado, induziu os
sujeitos a definirem como personagens escravizados.
De modo geral, esses estudantes tentam compreender o sentido da obra
através dos elementos compositivos, as figuras, as formas e as cores. Segundo
Rossi, outro detalhe que marca o leitor narrativo é o seu egocentrismo, onde ele
defende apenas o seu ponto de vista. Na última pergunta presente no questionário, o estudante julga a imagem como “boa” de acordo com o seus padrões e
crenças pessoais. Exemplo: “Não, porque vejo muita escravidão”, “Não gostei
porque as pessoas são tratadas com escravos”, “Não gosto. É triste o trabalho
forçado, embora ainda seja realidade”.
No diálogo realizado após o questionário, apresenta outra característica.
Esta se refere à forma de leitura superficial e rápida destes sujeitos, nos quais
expõem verbalmente sobre a obra sem entusiasmo, pois não se estabelece uma
relação ou envolvimento emocional. O foco de seu interesse na observação da
obra é buscar saber do que a imagem trata.
Os estudantes do eixo VII são considerados leitores um pouco mais experientes comparados aos sujeitos do eixo VI. Pois, essas pessoas já realizaram
práticas de leitura e interpretação de imagens no ano anterior. Com isso, algumas de suas respostas estéticas aparecem em busca de formular relações com
o próprio cotidiano, resgatando vivencias e reflexões sobre sua própria vida. Ao
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ler uma obra, busca analisar com aspectos presentes na sua realidade, ou seja, a partir de suas experiências, recordações e pela sua percepção do mundo circundante.
A partir da interpretação das respostas de alguns estudantes, podemos inferir que esses já apresentam elementos ou aspectos presentes em outros estágios
de desenvolvimento estético. Exemplo: “O lugar parece deserto, não tem casa
perto, e têm algumas serras bem próximas deles”, “Vejo na imagem alguns trabalhadores rurais”, “Pessoas com feno”.
Essas expressões acima, se refere a leitura da obra de Millet, onde os estudantes
fazem associações diretas com o que conhecem. A primeira resposta, o aluno faz
uma possível analogia com o local ou região que vive ou conhece empiricamente,
assim como as outras duas respostas em destaque. Possivelmente esses sujeitos
podem estar numa transição para o segundo estágio, no qual Housen expõe:
No Estádio II, os observadores construtivos começam a construir uma estrutura para
olhar para as obras de arte, usando ferramentas mais lógicas e acessíveis: as suas
próprias percepções, o seu conhecimento do mundo natural e os valores do seu mundo
social, moral e convencional (Housen, 2000:156).

Além desse aspecto que define o “leitor construtivo”, aparecem outros interesses como as propriedades formais da obra e também compreender como a
obra foi produzida. Exemplo: “A imagem em si é muito bem estruturada, tem
efeitos de luz, sombra e realismo nos personagens”.
Portanto, nesta resposta estética, o aluno julga o trabalho de acordo com a
técnica, onde ele define a partir de sua análise composta por uma “natureza
formalista”, considerando o trabalho como bem feito. Para isso, esse sujeito já
possui algum conhecimento sobre técnicas de pintura, a organização da composição e dos contrastes cromáticos empregados pelo pintor.
Com relação a obra de Portinari, os seus discursos escritos apresentam semelhanças com as respostas dadas pelos sujeitos do eixo VI, pois muitos consideram a imagem uma representação clássica da escravidão no país.
Deste modo, a leitura se fez a partir de um tema resgatado por eles em suas
referências historiográficas vivenciadas em outros momentos da vida escolar.
Entretanto, mesmo ao tratarem a obra como um organismo vivo, esse resgate
histórico, demonstra que as leituras não são mais egocêntricas, mas da utilização de informações compartilhadas na sociedade.
Conclusão
Em suma, os leitores aqui apresentados fazem parte de um recorte das classes
da Educação de Jovens e Adultos, no qual essa amostragem permite identificar
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o pensamento estético desses sujeitos. A pouca ou nenhuma experiência com
as artes visuais, especificamente na leitura da imagem, interfere de modo significativo na forma de interpretação das obras.
As respostas estéticas encontradas nos questionários indicam como esses
estudantes estruturam a suas percepções diante das obras de arte. A experiência
pedagógica em si, permitiu quantificar os pensamentos dos sujeitos numa abordagem especulativa. De acordo com a fundamentação formulada por Abigail
Housen e presente sucintamente na literatura de Maria Helena Wagner Rossi,
conclui-se que nesta investigação, os leitores do eixo VI, apresentam características do primeiro estágio nomeado por “narrativo, descritivo”, nos quais são
sujeitos isolados das atividades artísticas e apreciativas. Com isso, as suas construções e estruturas de pensamento, expõe uma análise superficial das imagens.
Esse grupo de alunos detém de uma leitura mais ingênua, simplificada e sem
sofisticação se compararmos com pessoas que tem uma frequência significativa
em espaços direcionados para a apreciação de trabalhos em artes visuais.
Em relação aos estudantes do eixo VII, parte desses já faz uma leitura mais
coerente realizando associações com a experiência cotidiana. As suas observações da imagem, dialogam com seus próprios códigos culturais. Neste sentido,
alguns aspectos vistos nas respostas, apontam que essas pessoas estão adquirindo
certa maturidade em relação a leitura da obra de arte. Contudo, podemos inferir
que na medida em que esses estudantes passarem a ter outras experiências imagéticas com obras artísticas ou até mesmo com reproduções em situações pedagógicas, os seus modos de leitura terão um desenvolvimento progressivo, onde os
seus próprios atos de leitor constituirá uma natureza mais refinada e sofisticada.
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What are the possible inbetween spaces among
play and the art education? How does this reveal
in the everyday issues of a slum? This work focus
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1. A importância dos espaços vividos no ensino da arte
O espaço compreendido pela imaginação não pode ficar sendo o espaço indiferente
abandonado à medida e à reflexão do geômetra. É vivido.
Bachelard, A poética do Espaço (1974)

Entre tantos vínculos e laços afetivos encontrados no espaço habitado, não é
crível que tenhamos uma única forma de se entender esteticamente a cidade.
Cada assentamento, cada vila, morro e arruamento, espaços menos ou mais
improvisados onde se mora e se vive, apresentam a sua particularidade. Assim,
iniciamos esta reflexão questionando como vêm sendo tratadas as inúmeras e
incontáveis variantes do processo de construção de memórias e valorização das
identidades? No âmbito da educação e da arte, onde se colecionam memórias e
plasmam-se identidades? Os desenhos vividos (Bachelard, 1974:205) destes contornos, onde não raro as formas lúdicas de ocupação transbordam, estão sendo
devidamente reconhecidos pelas instituições educacionais junto ao universo
particular das artes na educação básica? Indo adiante, no que concerne ao ensino da arte, estas questões chegam a atingir a formação de professores em artes?
O que podem nos informar os signos contidos no grande palco armado pelas
ruas no “roteiro” diário dos fluxos humanos em seus respectivos papéis? E as favelas, em seus múltiplos arranjos, não têm algo a nos ensinar neste sentido? No
presente encontro, desejamos estimular práticas envolvendo cenários híbridos
de subjetivação, de modo alargar a compreensão dos distintos modos de vida,
expandido a ideia de haver menos rigor e mais vigor nas práticas escolares, menos silenciamentos e mais vida em seus procedimentos.
Consideramos que cada espaço vivido merece ser revivido na educação e
na arte a cada instante, dando-lhe sistematicamente oportunidades e, desse
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arte? Quais os entrelugares possíveis entre o
brincar e a arte-educação? Como isso se revela diante das questões cotidianas de uma
favela? Este trabalho aposta no encontro fértil
de ações investigativas em andamento pelo
PPGARTES da UERJ. Desierarquizadas e miscigenadas, relacionam o Projeto Morrinho à
a/r/tografia — uma Metodologia de Pesquisa
Educacional Baseada em Arte.
Palavras chave: Arte / educação / favela /
a/r/tografia / processualidades.
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Resumo: Qual o lugar do lúdico no ensino da
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modo, a devida atenção. Com efeito, no interesse de defender esta aproximação, apresenta-se como parâmetro algumas das processualidades no rico diálogo exercido nos últimos anos frente as preciosas contribuições estéticas relacionadas a revolução artística do Morrinho (Figura 1, Figura 2) — manifestação
lúdica caracterizada pela lógica do bricoleur (Jacques, 2001:25) que lida com
narrativas miscigenadas das favelas cariocas. Ao mesmo tempo, se propõe conduzir estas reflexões às questões epistemológicas que participam das discussões em torno da educação e da arte. Há o comprometimento aqui, portanto,
nesta ampla experiência no terreno reflexivo a ser percorrido, tratar do ensino
da arte, valorizando o que chamamos de “matéria-viva” em contraposição às
implicações decorrentes do açodamento estabelecidos pelos dispositivos panópticos (Foucault, 1999:225). Cuidar e se unir aos métodos onde a imaginação
humana se sinta verdadeiramente em casa e nisso, despindo-se da pompa e circunstância que por vezes oprimem os ambientes formais de ensino, se integrar
a um espírito relacional, destituído de hierarquias. Na gíria local do Morrinho
adotar comportamento “Sem simpatia” (Herkenhoff, 2012:28), expressão que
nos ajuda a compreender a natureza comunal desta contribuição, a permitir
que tal contágio possa inspirar novas situações horizontais, abrindo-se as mais
variadas realidades, renovando a cada tempo as ações em arte educação.
Nossa crença é provocar o surgimento de novos olhares que em prol de uma
educação mais humanizada, mais lúdica, prazerosa, na medida em que se faça reconhecível entre educandos e educadores, mais próxima, enfim, de seus respectivos repertórios e referenciais afetivos, por conseguinte, mais ligados à terra da
qual são legítimos representantes. Afinal, a educação precisa fazer sentido neste
aspecto, assumindo efetivamente a condição de “matéria-viva” e nisso, abrindo-se a perspectiva transformadora e reparadora, comum ao ato de brincar, segundo Benjamin, algo que “(...) significa sempre libertação” (Benjamin, 2002:85).
Com efeito, na mesma trama, acrescentar e esclarecer pontos fundamentais de duas pesquisas em curso pelo PPGARTES da UERJ, que ora também integram os campos de estudos acadêmicos do grupo de pesquisa “Observatório
de Comunicação Estética”- OCE/CNPQ, liderado pela Professora Doutora Isabela Frade. Estamos compartilhando uma reflexão que, identificando-se mutuamente, se preocupam com o que aqui se põe em causa e com o movimento
de devires no ensino da arte.
É intenção desta proposta, avivar algumas das experiências que tentam recuperar ou reascender aquilo que podemos chamar de cosmogonias do ser, envolvendo a dimensão gaia, isto é, o vínculo com os saberes da terra. Conhecimentos
endógenos, integrados ao nosso dia-a-dia, fundamentais para a compreensão
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Figura 1 ∙ Espaço Cultural e Social do Morrinho: Atração Turística
desde 2004. Pereira da Silva, Rio de Janeiro — Brasil. Fonte
própria.
Figura 2 ∙ Detalhe do fenômeno cultural do Morrinho, durante
as gravações da animação ‘A memória dos bonecos’ na favela
Pereira da Silva. Rio de Janeiro — Brasil. Fonte própria.
Figura 3 ∙ Detalhe do fenômeno cultural do Morrinho,
no transcurso de uma de suas atividades artísticas no Chapéu
Mangueira, Rio de Janeiro — Brasil. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Oficina do Projeto Morrinho no Dia das Boas Ações no
Arpoador, Zona Sul do Rio de Janeiro — Brasil. Fonte própria.
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Figura 5 ∙ Exposição do Morrinho na Casa do Artesão, Petrópolis,
Rio de Janeiro, 2016. Fonte própria.
Figura 6 ∙ Oficina do Projeto Morrinho no Chapéu Mangueira,
Zona Sul do Rio de Janeiro — Brasil. Fonte própria.

A cidade é um discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: a cidade fala aos seus habitantes, nós falamos a nossa cidade, a cidade onde nós nos encontramos simplesmente quando a habitamos, a percorremos, a olhamos. (Barthes,
1985:184)

É importante dizer também que as experiências nas cidades e elas próprias se traduzem em discursos, conforme nos lembra Roland Barthes. Ora,
seguindo tais pistas e fazendo delas peça desta reflexão, podemos identificar,
sem muita dificuldade, os grandes tecidos urbanos onde se fazem presentes
as cidades-vigilantes, a parte onde o sistema panóptico de monitoramento se
faz ostensivo e por isso, indisfarçável. Em grande número, tais arranjos arquitetônicos e urbanísticos são anunciados de modo mais evidente em projetos
de herança iluminista e modernista, onde a experiência de ir e vir torna-se
inapelavelmente refém dos corredores que exigem, se não outra coisa, corpos
obedientes (Foucault, 1999:162). Semelhantes a “acampamentos militares”,
tais vias funcionam como balizas, muros ou cercas que garantem percursos de
adestramento (Foucault, 1999:195), onde os cidadãos tornam-se menos sujeitos
de suas ações e mais objetos de controle dos discursos de poder, que regulam e
comprometem os fluxos livres. Participamos da vida social, por muitas vezes,
portanto, sem uma autonomia absoluta, sem uma independência, distanciados
do que se pode chamar de uma liberdade criativa no exercício de nossa própria

41
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

de nossas histórias, memórias e ancestralidades. Acreditamos que é possível
uma educação revolucionária em arte, que seja capaz efetivamente de nos reatar, de nos religar a nós mesmos, aos fios de nossas heranças culturais, independente da presença de outras forças que insistem em nos aprisionar ou levar-nos
a territórios distantes, onde já se faz por notar uma indesejável homogeneização comportamental que depõe contra os hábitos e os ethos de tantas comunidades humanas, a mesma imagem que fez Felix Guatarri construir, ao afirmar
que “O ser humano contemporâneo é fundamentalmente desterrritoirializado” (Guattari, 2012:149). De fato, somos muitas vezes arrancados das nossas
próprias origens, sequestrados de nossa própria realidade por inúmeros apelos
e fatores, a repercutir e a forjar, no caso do ensino da arte, por conta de currículos hermetizados, desconectados e insensíveis à vida cotidiana, um cenário desolador, de exilio na própria terra. Não obstante, acreditamos em poder realizar
movimento contrário, revertendo este quadro de aprisionamento e controle,
tornando mais falante o cosmo poético que envolve nossa alma e bem-estar,
nos reconciliando com os laços topofílicos, e com o que se pode chamar da reconquista do “espaço feliz” (Bachelard, 1974:196).
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Figura 7 ∙ Exposição do Morrinho na Casa do Artesão,
Petrópolis, Rio de Janeiro, 2016. Fonte própria.
Figura 8 ∙ Exposição do Morrinho no Museu de Arte do Rio
(MAR), Rio de Janeiro, desde 2013. Fonte própria.
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mobilidade urbana. O próprio desenho arquitetônico de muitas escolas reforça
este modelo funcionalista e opressor. Neste mérito, cabe-nos perguntar: qual
o tipo de lição ou aprendizado que podemos tirar desta observação sobre a cidade? Uma das leituras possíveis é tomar essa configuração castradora como
um alerta, para que ações semelhantes não sejam encampadas no exercício do
ensino formal ou informal em artes. Muitas vezes, de modo análogo, a educação pode se fazer cerceadora e obediente, tal e qual são as cidades-vigilantes,
distanciando os alunos dos processos de subjetivação. Curiosamente, a vista de
topo destes projetos urbanos nos dão o desenho de uma grelha, de uma prisão.
Assim, o regime de vigilância permanente também se expressa pelo traçado das
ruas, a monitorar com maior eficiência nossos movimentos. Algo que também
se associa às cidades-máquinas e a condição de homem estojo de Warter Benjamin (Benjamin, 1995:237). Não obstante, outro desenho trágico, justamente
por envolver o ensino da arte, seria o da formação de uma espécie de fractal
panóptico, envolvendo a cidade, o bairro, a escola e a sala de aula. Uma terrível sucessão de alinhamentos (Foucault, 1999:173). Nesta configuração, alunos
obedientes a estes percursos, conduzidos por corredores até grandes praças,
em meio a uma centralidade, forjar-se-ia imagem de uma educação canônica,
em detrimento do periférico, do ex-cêntrico, isto é, da própria subjetividade e
da consciência de si mesmo.
Ora, como escapar das ações normatizadoras e atuantes em nosso cotidiano?
Como enganar as “máquinas de observar” e os instrumentos de vigilância permanentes nas escolas-panópticas? Existem alternativas à “vigilância hierárquica”?
As próprias formas de vida e de subjetivação espalhadas pela cidade, se
apresentam como alternativas aos modelos silenciadores, resistindo bravamente em suas memórias e reagindo, em processos distintos, a opressão dos
trajetos obrigatórios. Neste sentido, as favelas cariocas tornam-se pedagógicas,
assim como no caso de Lisboa, é sempre libertador, visitar e caminhar pelas
ruas de Alfama, dado o grau de subjetivações transbordantes anunciados nestes espaços. Recomendamos, portanto caminhadas que desafiem compreender
a cidade, se aproximando, de alguma forma, de outras situações, paisagens e
repertórios. Tais experiências tornam-se fundamentais, na medida em que se
solidarizam aos corpos em desacordo à visão que restringe as processualidades
criativas, que se revoltam e que não se dobram à ordem opressora, se colocando
a favor das marcas das desobediências, das presenças distintas e independentes, responsáveis por “(...)uma multiciplicidade infinita de possibilidades singulares constituindo a cidade em processo” (Pires, 2007:12), estampada em diversos
e incontáveis cenários. Cumpre observar, que tanto as favelas cariocas quanto
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as ruas de Alfama, em suas respectivas complexidades, permitem admiti-las
como boas traduções de espaços vividos. Chegam, curiosamente, a se remeterem pela informalidade de seus modos de ocupação, pelo traçado estreito
das ruas, onde as casas “possuem ânsias de se abraçarem”, conforme verso da
tradição fadista. Basta que se realize tais percursos, para se perceber o quanto são receptivos a uma espontaneidade pujante, que nos atrai e nos conforta.
Podem ser lidas, portanto, como cidade-ludens. Tais localidades de resistência
e de re-existência simplesmente nos dão provas do contraditório, ampliando
as mitologias sobre as cidades, cujos sincretismos (Canevacci, 2013:65) improváveis sempre emocionam. Diante destes testemunhos, constatamos tessituras
de desejos estéticos de muitas procedências, manifestadas e urdidas de forma
artesanal, segundo as necessidades de temporalidades muito particulares, conferindo-lhes a condição de espaços intensamente vividos, repletos de alma, de
intenso amor ao cotidiano, nos dando uma sensação imediata de liberdade.
Cumpre dizer ainda, que não se acredita na dicotomia atômica ou estruturalista de ambientes racionalizados e não-racionalizados. Na nossa observação
e — esta é uma ressalva importante –, existem entrelugares (Irwin, 2013:147), que
merecem ser percebidos, pois se uma racionalidade é perceptível nas cidades
vigilantes, não quer dizer que seja a única. Jeitos muito particulares de racionalização se anunciam nos meios e nas instâncias onde identificam-se os espaços
vividos. Também se vê, portanto, em muitas outras situações, muitas inteligências e saberes se sobressaindo, a constituir outras esferas de racionalidades.
Nas favelas cariocas, por exemplo, o pensamento estético que as acompanha
são tão plurais quanto as histórias de vida de seus moradores, de modo que, em
suas variantes, muitas soluções racionais se confundem. Saberes preciosos de
ricas camadas históricas, materializadas em inúmeros prodígios e invenções,
não devem ser confundidos com ausência de racionalidade.
2. A a/r/tografia e a Revolução Artística do Morrinho
Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno
mundo próprio (...)
Walter Benjamin (2002:85).

Sobre a riqueza dos espaços vividos, torna-se importante reconhecer as virtudes
da revolução artística do Morrinho. Com quase duas décadas de existência, na
favela Pereira da Silva, Zona Sul do Rio de Janeiro, se inscreve no mundo como
espaço essencialmente lúdico, onde crianças e adolescentes desta comunidade
passaram a brincar, ressaltando o próprio cotidiano. Nessas ações livres, favelas

A/r/tografia torna-se aquele terceiro espaço entre teoria e mestiçagem e, ao mesmo
tempo, abre espaços entre artista, pesquisador e professor. Existem os espaços entre
espaços e lugares entre os entrelugares. (Irwin, 2013:129)

A partir da perspectiva poética do Morrinho podemos construir pontes através do entrelaçamento de conceitos com a/r/tografia (Irwin, 2010). O interesse
é ampliar as leituras em torno do Morrinho e seus múltiplos territórios de sublimação (Bachelard, 1974), privilegiando suas áreas de encontro com a imaginação. Assim, de posse dessa experiência, entende-se como oportuno pensar o
lugar lúdico no ensino da arte, os entrelugares possíveis entre favela, o brincar e
arte educação.
Aqueles que vivem nas fronteiras da a/r/tografia reconhecem a vitalidade de viver
num espaço intermediário. Eles reconhecem que arte, pesquisa e ensino não são feitos,
mas vividos. As experiências práticas vivenciadas por indivíduos criando e recriando
suas vidas são inerentes à produção de suas obras (...). (Irwin, 2008: 97)

Assim, meninos brincantes tornam-se artistas, pesquisadores e professores
no processo transformador de um questionamento vivo de afirmação de suas
memórias e identidades, explorando as fronteiras entre o brinquedo e a obra de
arte; a encosta do morro e os espaços expositivos; a ociosidade/ marginalidade
e o engajamento no comprometimento com a produção artística, manutenção e
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cariocas foram recriadas, formando uma grande maquete, palco de inúmeras
fabulações, jogos e brincadeiras. Evocando a fronteira ficção/realidade, foi se
desenhando espécie de auto-etnografia (Bentes, 2012:12). Ao mesmo tempo,
afastando-se de ações normatizadoras, se impôs como um brinquedo de natureza autêntica (Benjamin, p.93). O grande cenário, feito de tijolos e de diversos
outros materiais, conforme nos mostra o documentário Morrinho — Deus sabe
tudo mas não é X9 (Bentes, 2012:12), estabelece forte elo com ethos construtivo
das favelas, na medida que se mantém fiel às preocupações do bricoleur (Jacques, 2001:25). Atualmente, o Projeto Morrinho, distribuído em várias frentes
de trabalho, recebe turistas de diversas partes do Brasil e do mundo, se deslocando em oficinas e itinerários expositivos, mantendo rotas alternativas de intersubjetividades (Bachelard, 1974:185). Assim, nesta obra, continua-se vivendo
intensamente, caracterizando estado de absoluta impermanência e imprevisibilidade (Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7). As inúmeras virtudes
da revolução artística do Morrinho, na viva conexão entre o morro e os saberes
da criança, assim apontam para uma rica possibilidade de articulação com a
a/r/tografia (Irwin, 2010).
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divulgação da obra; as narrativas hostis sem silenciamentos e o fomento de um
espaço ressignificado, respeitado pela comunidade, pelos turistas, pelo meio
acadêmico, cada vez mais reafirmado em importantes eventos e instituições
artísticas (Figura 8). Esses protagonistas das fronteiras do Morrinho, que agora
se assumem artistas, pesquisadores e professores enfrentam o desafio diário
da criação, difusão, aprendizado e mobilização artística e social permeado pela
busca dos modos de compreensão, apreciação e representação do contexto em
que vivem.
A mestiçagem é um ato de interdisciplinaridade. Ela hifieniza, cria pontes, barras e outras formas de terceiridade que proporcionam espaço para exploração, tradução e compreensão de maneiras mais profundas da construção de significado. (Irwin, 2013:174)

Assim, vão sendo incorporados dados da pesquisa sobre o Morrinho à perspectiva a/r/tográfica, que integra os conceitos de abertura, contiguidade, excesso, reverberação, entre outros apresentados por Rita Irwin (2013:149). Consideramos que o próprio contato com a matéria-prima com a qual se dialoga,
envolvendo inúmeros repertórios e relações possíveis entre os signos em causa
— favela, educação e brincar –, também nos propicia e nos instiga a entrar em um
campo de imaginação extremamente fértil, comum ao exercício de manipulação de tais acervos.
3. Considerações “finais”

Considera-se oportuno, aliando-se a proposta da Revista e do Congresso Matéria-Prima, valorizar as manifestações artísticas espontâneas, responsáveis por
tramas de intersubjetividades, inspirando novas ações no ensino da arte. O caso
do Morrinho parece emblemático neste sentido, na medida em que enseja o
despertar de uma consciência crítica sobre a própria realidade, se misturando a
tantos acontecimentos que desafiam a rotina obediente, as expectativas moralizantes e dando espaço para uma problematização sobre os pronunciamentos
de mundos, sempre favorável a condição de matéria-viva...
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Resumo: Do desenho figurativo de uma forma

Abstract: From an existing shape’s realistic draw-

existente à imaginação de seres imaginários,
tem como base uma metodologia que pretende desmistificar o ato de desenhar, o desenvolvimento da linguagem visual e da criatividade.
A afluência e flexibilização de um pensamento criativo e estético, é uma ferramenta que
possibilita ao individuo percepcionar o mundo envolvente de forma diferente, tal como
uma transformação e reorganização simbólica do seu ser, nas mais diversas dimensões.
Palavras chave: desenho figurativo / transformação / imaginação / criatividade / seres
imaginários.

ing to the thinking of imaginary beings, it has a
methodology which aims to demistify the act of
drawing, the development of the visual language
and creativity. The ocurrence and flexibilization of a creative and aesthetic thinking is a tool
which allows the individual to perceive the surrounding world in a different way, as a symbolic
transformation and reorganization of its being,
on multiple dimensions.
Keywords: realistic drawing / transformation
/ imagination / creativity / imaginary beings.

1. Projeto

O projecto “Da forma à imaginação, do desenho representativo, à criação de
seres imaginários” foi desenvolvido em sala de aula no ano lectivo 2015 / 2016,
dividido em 3 fases principais: Desenho figurativo de objeto natural; redução
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Desenhar e criar são muitas vezes sentidos pelo individuo que não está sensibilizado para o mundo da arte como algo complexo e inalcançável. A expressão “não
consigo” é frequente no aluno que inicia o seu curso, sendo redutora da motivação e
interesse na realização dos trabalhos no âmbito do leccionamento da disciplina de
expressão plástica. Desconstruir esta ideia preconcebida é algo prioritário e fundamental nos alunos do 1º ano do curso Técnico de Apoio à Infância do curso profissional (equivalência ao 10º ano de escolaridade), mas também no ser humano ali
presente em desenvolvimento e consolidação do seu processo interno. Partilhar a
ideia de que “a arte é uma daquelas coisas que, como o ar ou o solo, está em todo o
lado à nossa volta” (Read, 1943:28) e que poderá ser parte integrante e ativa na vida
do aluno, é algo imprescindível para a compreensão e ensino da educação artística.
A materialização e concretização de um trabalho de vertente artística é igualmente
uma afirmação pessoal e uma conquista interna possível e real. Perceber que a realidade existente e envolvente é passível de ser transformada em outras realidades,
traduzidas em personagens, seres ou mundos, é dar corpo e matéria à imaginação
que habita em cada um de nós. Através do trabalho artístico é possível desenvolver
a criatividade e a expressão pessoal, concretizando a possibilidade do ato de fazer e
Ser. O autor Carl Rogers alude à problemática da escassez da criatividade e embora
o tenha referido em 1985, é ainda um tema atual e preocupante da nossa sociedade:
“Em educação, tendemos a formar indivíduos conformistas, estereotipados, cuja
educação é «completa», em vez de pensadores livremente criadores e originais”
(Rogers, 1985). Neste contexto, a arte é um campo privilegiado de atuação, onde o
professor tem a missão de oferecer as ferramentas para que o aluno consiga superar e quebrar com os estereótipos interiorizados, ultrapassando assim obstáculos
mentais e desenvolvendo uma nova perspetiva de si e da arte.
Inerente ao processo de descoberta, manifestação e nutrição, o processo criativo aproxima o individuo da sua essência, natureza e origem. A aquisição de uma
linguagem visual com o seu alfabeto próprio, permitirá uma comunicação interna que ativa a reinterpretação da realidade envolvente e a descoberta de novas
perspetivas sobre a mesma, desenvolvendo assim um pensamento flexível, crítico e criativo. É a alquimia que transforma a forma de percepcionar o mundo envolvente, o nosso mundo interno e consequentemente a atitude perante ambos.
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Figura 1 ∙ Seres Imaginários, objetos naturais escolhidos pelos alunos.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Seres Imaginários, Desenho Figurativo. Trabalho
do aluno A — fase 1. Fonte própria.
Figura 3 ∙ Seres Imaginários, Redução do desenho às linhas estruturantes.
Trabalho do aluno A — fase 2. Fonte própria.
Figura 4 ∙ Seres Imaginários, Criação de ser imaginário. Trabalho
do aluno A — fase 3. Fonte própria.
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do mesmo às suas formas estruturantes e criação de ser imaginário a partir da
desconstrução da forma anterior. Após a aquisição de competências de representação figurativa, as mesmas são a “chave” para o desenvolvimento da imagética
pessoal. “Não deveremos lutar pela forma senão na medida em que ela possa servir para exprimir a ressonância interior” (Kandinsky1923:11).
O objetivo é percorrer o caminho que vai da representação figurativa à representação imagética, desenvolvendo uma expressão própria, apetências sensório
-motoras e compreendendo que a representação da realidade existente, é passível de ser transformada e recriada visando a imaginação e a criatividade. Segundo Herbert Read, o princípio da invenção inerente ao ser humano traduzido
em símbolos e fantasia, ganha existência através da materialização do princípio
da forma derivado do mundo orgânico sobre uma realidade objetiva do universo
(Read, 1943) (Figura 1).
Assim, o desenho figurativo de uma forma natural foi conseguido através dos
elementos estruturais da linguagem plástica, permitindo desenvolver capacidades
de observação, representação e expressão. Nas referidas capacidades, estão implícitas cinco habilidades básicas do desenho: percepção dos contornos (limites), espaço, relacionamento de proporções, claro /escuro, e a percepção do todo (gestalt),
tal como a activação de partes no cérebro que permitem processar a informação
de maneira diferente (Edwards, 1999). Este processo inerente ao ato de desenhar,
possibilita ao aluno percepcionar / ver a realidade de uma outra forma e verificar
a verosimilhança desta capacidade, da qual ele próprio também se pode apoderar
(não sendo apenas restrita a alguns indivíduos), impulsionando a concretização
do seu trabalho. A holística da percepção da forma / objeto, permite igualmente aceder a mais uma habilidade do ato de desenhar que a autora Betty Edwards
menciona: a imaginação, possibilitando assim a materialização de outras combinações imagéticas existentes na mente do aluno. Após conseguida a concretização da forma real, a mesma sofreu um processo de transformação que se iniciou
com materialização dos valores de luz /sombra a partir da escolha das possíveis
combinações e dimensões da cor (baseadas na teoria da cor) e não a real, realçando a natureza física e textura da forma. Com relação à teoria da cor Herbert Read
reforça “A cor provoca um efeito direto sobre os nossos sentidos” (Read, 1943:37).
Posteriormente, a forma foi reduzida à sua simplicidade através das linhas
estruturantes e seleccionada uma parte da mesma. Criar é formar algo novo, activando a capacidade da mente humana de compreender, relacionar, ordenar,
reconfigurar e significar (Ostrower, 2008). Neste contexto, o pretendido é que o
aluno encontre uma redefinição da nova forma através da flexibilidade de pensamento, materializando as imagens conceptuais que partem de pressupostos
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reais e que habitam a sua mente. Assim, da desconstrução da forma nasceu uma
reinterpretação, concretizada num ser imaginário, libertador de um pensamento imagético que encontra a sua maior expressão na frase do artista Kandinsky
(1923:11): “A forma é a expressão exterior do conteúdo interior”. O referido ser
imaginário é enriquecido com colagens (papel e outros materiais) onde a cor e o
padrão enaltecem a forma.
Todo o processo é simbolicamente potenciador de questões internas do aluno
que durante a sua realização, confronta-se com o próprio trabalho, obrigando a
uma afluência e flexibilização do pensamento para o encontro de soluções com
uma perspetiva pessoal. Permite colocar em acção funções do aparelho psíquico criativo, desenvolvendo uma comunicação interna e a autoconfiança, tendo
como pressuposto final a concretização de uma nova forma e interpretação da
realidade (objecto natural).
A reflexão final que teve como base a observação conjunta de todos os trabalhos desenvolvidos, intensificou o leque de possibilidades, a expressão criativa
individual e a aceitação simbólica de cada elemento da turma com todas as suas
particularidades expressas em cada trabalho. Todos os seres imaginários criados
refletem a citação do artista Kandinsky “a forma é um reflexo do espírito e personalidade do artista” (Kandinsky, 1923), neste contexto direccionado para o aluno
(Figura 2, Figura 3, Figura 4).
Após conclusão de todo o projecto foi sugerida a criação de uma faixa ilustrativa com todos os trabalhos e processo para apresentação e interacção da comunidade escolar (Figura 5, Figura 6). A individualidade funde-se aqui numa faixa
representativa simbólica da vida real, onde o individuo enriquece o todo com as
suas particularidades e características. A valorização do trabalho pessoal é enaltecida pela exposição e organização da mesma (Figura 7, Figura 8, Figura 9).
Na sequência do referido, o individuo é focado no seu todo através do seu
trabalho artístico, onde a expressão da sua individualidade é parte ativa do
grupo, representando simbolicamente um ensaio da vida real e de uma sociedade diversificada, onde a aceitação e partilha com o próximo é emergente
para o desenvolvimento e afirmação saudáveis do individuo em construção
(Figura 10, Figura 11).
Conclusão

Iniciar o projecto com o desenho figurativo de uma forma já existente materializa
os conteúdos dos objetivos do programa da disciplina, mas também é um ponto
de partida para a activação de processos mentais, abrindo “portas” da percepção
holística da mente, para a concretização e percepção de outras realidades.
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Figura 5 ∙ Seres Imaginários, Desenho Figurativo. Trabalho
do aluno B — fase 1. Fonte própria.
Figura 6 ∙ Seres Imaginários, Redução do desenho às linhas estruturantes.
Trabalho do aluno B — fase 2. Fonte própria. 2016.
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Figura 7 ∙ Seres Imaginários, Criação de ser imaginário.
Trabalho do aluno B — fase 3. Fonte própria.
Figura 8 ∙ Seres Imaginários, Criação de ser imaginário.
Trabalho do aluno D — fase 3. Fonte própria.
Figura 9 ∙ Seres Imaginários, Criação de ser imaginário.
Trabalho do aluno E — fase 3. Fonte própria.
Figura 10 ∙ Seres Imaginários, Criação de ser imaginário.
Trabalho do aluno F. Trabalho do aluno B — fase 3.
Fonte própria.
Figura 11 ∙ Seres Imaginários, Criação de ser imaginário.
Trabalho do aluno G — fase 3. Fonte própria.

Parte-se, portanto, do princípio que o objetivo geral da educação é o de encorajar o desenvolvimento daquilo que é individual em cada ser humano, harmonizando simultaneamente a individualidade assim induzida com a unidade orgânica do grupo social a
que o individuo pertence (Read, 1983:21).

Assim, arte e educação abraçam a emergência de contribuir para o processo
interno de indivíduos criativos, pensantes, autónomos, capazes de validar o seu
ser em todas as suas dimensões e consequentemente contribuir para uma sociedade mais plena.
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Neste contexto, poder-se-á fazer um paralelismo com o desenvolvimento do
ser humano que inicialmente se concebe, tendo em conta a realidade externa
como estímulo. Através de um campo securizante (objecto já existente) é possível ativar a simbolização, significação, ação e um pensamento crítico e construtivo, tal como e uma sensibilidade, flexibilização de um pensamento estético e a
criatividade pessoal. É igualmente uma forma exploratória e de descoberta das
capacidades inerentes do ato de criar que se manifesta em todas as áreas da vida
do individuo. Compreender o sentido e função da prática artística, no seu todo, é
imprescindível para a assimilação e consolidação dos conteúdos trabalhados, tal
como para a contribuição para o processo interno.
O acto criativo tem igualmente repercussões simbólicas no individuo: permite transformar e reorganizar o seu ser nas suas diversas dimensões (internas e
externas). Assim, a educação artística ganha um papel fundamental na vida do
individuo, possibilitando que a exteriorização do seu conteúdo interno seja em
prol de um ser completo e em total interacção com o seu meio.
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Resumo: Este artigo procura proporcionar

Abstract: This article seeks to provide a retrospec-

uma retrospetiva sobre as práticas artísticas
e as práticas escolares do retrato, cruzando história da arte e história da educação.
A partir de uma comparação entre as origens do ensino do retrato nas academias e
o modo como este género é hoje aprendido
nas escolas, conclui-se a coexistência de
velhos métodos estruturantes e abordagens
mais próximas da arte contemporânea.
Palavras chave: retrato / didática / educação
artística /educação visual / desenho.

tive on artistic practices and school practices of
portraiture, crossing history of art and history of
education. By comparing the origins of portraiture in ancient fine arts academies and how this
genre is now addressed in secondary schools, we
conclude the coexistence of old structural teaching methods and renewable learning approaches
closer to contemporary art.
Keywords: portrait / didactic / art education /
visual arts education / drawing.
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Como formadoras de professores de artes visuais, no Mestrado em Ensino de
Artes Visuais da Universidade de Lisboa, fomo-nos apercebendo da regularidade com que surge o retrato enquanto tema de unidades concebidas pelos alunos
no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada. Estas unidades, que refletem
diferentes abordagens deste género de representação, têm sido frequentemente tomadas como objeto de análise aquando da elaboração dos relatórios finais
deste mestrado (Simões, 2010; Moreira, 2011; Pereira, 2011; Tavares, 2011; Ramos, 2012; Roque, 2012; Nogueira, 2013; Paulino, 2013; Rocha, S., 2013; Henriques, 2014; Machado, 2014; Nunes, 2014) e têm originado algumas comunicações apresentadas no Congresso Internacional Matéria Prima, desde a sua
primeira edição, de que são exemplo: Desenho de retrato e autorretrato: uma
primeira abordagem didática (Ramos, 2012); O autorretrato: tema facilitador da
apreensão de conteúdos essenciais da linguagem plástica e da comunicação visual
na disciplina de educação visual do 8.º ano (Rocha, 2012); O trabalho em fotografia num projeto de artes performativas (Nogueira, 2012); Ensaio sobre a cegueira:
olhar para dentro de... Proposta de unidade de trabalho para a disciplina de Desenho A, 11º ano (Paulino, 2012); A banda desenhada como estímulo à criatividade
dos alunos do 8.º ano: dinâmicas do desenho e autorrepresentação (Nunes, 2013);
Modos de representação: explorando o retrato fotográfico com alunos do 1.º ano do
Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais (Machado, 2014) ou A minha arte é
ser eu: o reflexo da cultura do aluno na autorrepresentação e a sobreposição desta à
cultura de escola (Mendonça & Henriques, 2014).
Conscientes da relevância da temática do retrato, ampliada ao autorretrato,
autorrepresentação e outras abordagens que envolvem a identidade pessoal e
coletiva, não só para os alunos do Mestrado em Ensino de Artes Visuais da Universidade de Lisboa, mas também para outros conferencistas e participantes no
Congresso Internacional Matéria Prima, alguns dos quais, em anos anteriores,
têm vindo a abordar igualmente este tema (Carreira, 2012; Dias, 2012; Mártires,
Sousa e Boza, 2012; Rita, 2013; Paulo, 2014; Pessanha e Simões, 2014; Rodriguez
& García, 2014; Zanini & Schvambach, 2014), decidimos elaborar o presente
artigo, no qual iremos, por um lado, perspetivar o retrato ao longo da história
da arte e suas repercussões no ensino superior artístico e, por outro lado, estabelecer relações entre essa prática artística e a bem mais recente prática escolar
deste género no ensino primário/básico e secundário das artes visuais, para,
por fim, dar a conhecer algumas didáticas que, neste âmbito, têm sido desenvolvidas pelos nossos alunos, professores em formação, nos últimos anos.
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1. Do ensino artístico às práticas escolares do retrato

O desenho de figura humana, com base no estudo anatómico da mesma e atendendo às proporções do corpo humano, tem resistido a todo o tipo de reformas
e persiste como uma das bases fundamentais do ensino artístico. Partindo do
princípio de que o retrato corresponde apenas a uma parte do corpo, aquela que
de modo mais óbvio o individualiza, mas o ser humano se exprime como um
todo e o corpo fala tanto como o rosto, podemos começar por evocar o desenho
da figura humana, um dos temas mais recorrentes na arte, desde a Antiguidade
até ao momento presente. Não surpreende, portanto, que essa fosse uma das
preocupações fundamentais do ensino artístico, de que temos conhecimento,
quer através do testemunho das práticas académicas, a partir do século XVI,
quer através dos tratados que chegaram até nós.
Na origem do ensino artístico, nas Academias de Belas-Artes, o retrato não
era concebido como um conteúdo independente, constituindo a cabeça uma das
“partes” do corpo humano a ser estudada, inicialmente, na Aula de Desenho Histórico, e, a partir da reforma de 1881, na Aula de Desenho de Figura por Estampa.
Herdeiras das academias de Roma e de Paris (Lisboa, 2007:442), as Belas-Artes
portuguesas seguiam o seu modelo, no que respeita, quer à sequência das aprendizagens, quer à prática do desenho de figura, sempre precedida de e sustentada
num sólido conhecimento da geometria. Assim, o desenho de figura apenas era
desenvolvido “depois dos alunos demonstrarem domínio no uso dos instrumentos auxiliares de desenho (compasso, régua e esquadro) e no desenho linear e
geométrico” (Faria, 2008:88), surgindo após um longo e exaustivo processo de
aquisição da técnica, e evoluindo, posteriormente, para a cópia do natural, primeiro, a partir da estatuária clássica e, só por fim, a partir do modelo nu.
Os alunos começavam pelo desenho linear, com o traçado de linhas rectas e figuras geométricas, com e sem o auxílio dos instrumentos técnicos de Desenho (régua, esquadro e compasso). Posteriormente, aprendiam a contornar, copiando estampas de cabeças, narizes,
bocas, olhos e extremidades do corpo humano (pés e mãos) (…) Instruídos os alunos no
exercício da cópia a duas dimensões, passavam ao desenho de modelos em relevo e de objectos naturais. A cópia do natural compreendia o desenho de estátuas, baixos-relevos e de
gessos tirados a partir de originais de estátuas clássicas. Depois dos discípulos estarem familiarizados com os cânones da estatuária clássica passavam ao desenho de panejamentos e roupagens sobre um manequim, e por fim, ao estudo do modelo nu. (Faria, 2008:80)

De acordo com Francisco de Assis Rodrigues (1801-1877), que viajou pela
Europa no ano de 1867, tendo observado o ensino do desenho nas academias de
San Fernando (Madrid) e de S. Lucas (Roma), nas quais os aprendizes, primeiro
copiavam estampas de elementos do rosto e só depois desenhavam a partir do
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Figura 1 ∙ Odoardo Fialetti, Il vero modo et ordine per dissegnar
tutte le parte et membra del corpo humano, 1608. Página
de rosto. Fonte: www.britishmuseum.org
Figura 2 ∙ Odoardo Fialetti, Il vero modo et ordine per dissegnar
tutte le parte et membra del corpo humano, 1608. Representações do olho
numa das estampas interiores. Fonte: www.britishmuseum.org
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Figura 3 ∙ Pequeno esboço de um perfil entre estudos de desenho
decorativo, encontrado no interior de Augusto do Nascimento, Desenho, 3.ª
classe, 2.ª ed., Lisboa, Livraria Popular de Francisco Franco, 1932.
Figura 4 ∙ Rara representação geométrica da figura humana, Luiz Passos e
Martins Barata, Elementos do Desenho para o 1.º, 2.º e 3.º anos dos liceus,
Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1937, p. 37. Fonte: própria.

Como metodologia para a iniciação ao desenho, Leonardo da Vinci propunha que se começasse pelas partes para chegar ao todo: primeiro desenhar olhos, bocas e narizes, para se chegar à cabeça, depois as extremidades do corpo, as mãos e os pés, e, por conseguinte, os braços
e as pernas, e finalmente o tronco. Esta metodologia analítica, à semelhança da aprendizagem da leitura (...) terá reflexo nos manuais de aprendizagem do desenho. (Arruda, 2012:141)

De facto, foi precisamente este método, disseminado por gravadores como
Odoardo Fialetti (1573-1638), em obras como Il vero modo et ordine per dissegnar
tutte le parte et membra del corpo humano (1608) (Figura 1 e Figura 2), que veio a
influenciar o ensino artístico do desenho, então centrado na figura humana. Segundo Arruda (2012:140), “estes manuais abundavam entre nós e eram usados
pelos alunos da academia”. Para Faria (2008:80), foi este o método, advogado
por professores como Machado de Castro (1850), que dominou e se manteve
“praticamente inalterável nas sucessivas reformas” nas Belas-Artes de Lisboa.
No que concerne à prática (ou não) do retrato no ensino liceal e técnico, até
meados do século XX, é preciso distinguir as diferentes abordagens do desenho
assumidas, consoante os contextos educativos. Se nas escolas técnicas, nos últimos anos do 2.º ciclo (hoje, 8.º e 9.º anos do ensino básico), e particularmente nos
cursos profissionais de pintura e escultura decorativas, cinzelagem, gravador e
fotógrafo, os alunos se aproximavam do retrato, através da prática do desenho
de figura, muito idêntica à professada nas Academias de Belas-Artes, nos outros
cursos do ensino técnico e no ensino liceal, o que se praticava, em geral, era um
desenho quase exclusivamente geométrico, com uma ligeira brecha para o desenho decorativo, onde se compunham os elementos geométricos previamente
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modelo-vivo, a didática do desenho, nas Belas-Artes de Lisboa, onde foi professor de Escultura e Director, era “semelhante aquela praticada em outros estabelecimentos artísticos europeus” (Faria, 2008:88). Assente no ideário clássico e
embuída no espírito racionalista característico da época, o ensino do retrato, nesta instituição, começava, assim, por constituir, não a representação do todo que
anima o rosto humano, mas a representação dos vários fragmentos que o constituem: “a cópia de estampas tinha início no contorno de bocas, narizes, olhos,
cabeças” (Faria, 2008:88).
Se seguirmos o rasto desta didática, como sugere Marín Viadel (1998:26), para
quem aos exercícios que figuram hoje nos manuais de Educação Visual, encontram-se quase sempre subjacentes práticas artísticas com séculos de existência,
reconhemos a sua origem no método proposto por Leonardo da Vinci, que, de acordo com Arruda (2012:140) começou a circular e ser adoptado, “tanto nas oficinas,
como nas academias”, muito antes da publicação do seu Trattato della Pittura (1651).
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Figura 5 ∙ Calvet de Magalhães, Aprenda a desenhar, 1956:171.
Figura 6 ∙ Calvet de Magalhães, Aprenda a desenhar, 1956:155.

Os retratos desenhados e pintados do natural, mesmo que executados com meios técnicos
desajeitados, devem ser tentados. Estão sempre cheios de expressão e de observação conveniente, exprimindo vida intensa e forte.

E Betâmio de Almeida (1960:65) defendesse uma educação visual na qual o
professor assumia um perfil personalista, possibilitando aos alunos uma atitude
autoexpressiva:
Cada escolar verá o modelo de certa maneira, e o seu desenho será uma interpretação livre
em que se reconhecerá o modelo e as sensações pessoais que provocou. Caberá ao professor
não trazer para a sala a sua visão particular e antes estimular cada aluno a interpretar
os modelos de maneira séria e pessoal, dum modo espontâneo e aprazível tendo em vista
um reconhecimento do mundo exterior pelo aluno e a vivência duma harmonia feita pelas
suas próprias mãos.

Ambos os professores metodólogos não dispensavam a assimilação de determinadas regras, consideradas essenciais à prática do desenho de retrato,
como podemos observar numa das páginas do Compêndio de Desenho para o 1.º
Ciclo dos Liceus (Betâmio de Almeida, 1950), onde se encontram reproduzidas as
proporções clássicas da figura humana e da cabeça (Figura 7), e numa das páginas de Aprenda a desenhar (Calvet de Magalhães, 1956), onde os fragmentos do
rosto, trabalhados isoladamente, lembram os “manuais” de Fialetti (Figura 6).
A defesa de uma prática expressiva do retrato e a persistência simultânea de
métodos miméticos na sua aprendizagem poderão ser reveladoras da tensão entre o que Penim (2001, 2003) classificou como “irreverência do borrão” e “rigidez do traço”, ou antes entendidas como fruto de uma sobreposição de concepções e práticas do desenho que, de acordo, com Betâmio de Almeida (1961),
nunca são estanques, assumindo, por vezes, propósitos complementares.
No entanto, algo é certo: na segunda metade do século XX, a aprendizagem
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assimilados (Figura 3) e o desenho à vista, de elementos da natureza e, quando
muito, de animais, não fazendo parte do programa a figura humana (e, muito
menos, o retrato), pelo que raros manuais a ela faziam referência (Figura 4).
A partir das reformas de 1947-1948, embora Betâmio de Almeida (1961) e
Calvet de Magalhães (1960) se afirmassem seguidores do pintor austríaco Franz
Cižek (1865-1946) e, por conseguinte, defensores de um ensino mais livre do
desenho, a verdade é que as imagens incorporadas nos manuais, nessa época,
evocavam as proporções clássicas e o método analítico proposto por Leonardo
da Vinci. Assim, ainda que Calvet de Magalhães (1956:171) aconselhasse a realização de retratos de caráter expressivo, a partir do natural (Figura 5):
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Figura 7 ∙ Betâmio de Almeida, Compêndio de Desenho para o 1º ciclo
dos liceus, 1964:15.
Figura 8 ∙ Leonardo da Vinci, Estudo das proporções da cabeça
e dos olhos, tinta s/ papel, 19,5 x 16cm. Biblioteca Real,
Torino, Itália. Fonte: www.wga.hu

2. A aprendizagem do retrato, no 3.º ciclo do ensino básico
e no secundário, hoje

A coexistência das duas linhas do ensino do desenho identificadas por Betâmio
de Almeida (1961): “uma mais racionalista, tendo por base o desenho geométrico” e “outra de inspiração mais naturalista, preconizada por Jean Jacques Rousseau (1712-1778)”, a partir da qual se desenvolveram “as tendências modernas
da didáctica do Desenho”, nomeadamente a expressiva, é algo que ainda hoje
se verifica no ensino da Educação Visual no 3.º ciclo do ensino básico, encontrando-se perfeitamente traduzida no enunciado proposto a turmas dos 8.º e
9.º anos, por Botelho (2000:87), autora da primeira dissertação sobre a aprendizagem do retrato neste ciclo de estudos (Botelho, 1999): “A cada adolescente
(...) pede-se que execute dois desenhos, de acordo com as temáticas sugeridas:
um auto-retrato presente e um segundo auto-retrato, em situação imaginária.”
Estas duas tendências, isoladas ou associadas, são também encontradas
quando analisamos as diferentes abordagens dos estudantes do Mestrado em
Ensino das Artes Visuais, no que se refere a esta temática. Uma das práticas
escolares mais comuns, relatadas em Didática das Artes Plásticas I, é o retrato a
pares de colegas, que raramente representa o todo de uma unidade de trabalho,
mas antes constitui um ponto de partida para outros “voos”, como aconteceu na
unidade de Educação Visual, do 8.º ano, descrita por Fernandes (2010).
Embora, nos relatórios de estágio apresentados pelos estudantes do Mestrado em Ensino de Artes Visuais, prevaleça uma tendência geral para o predomínio de didáticas expressivas, no que concerne ao ensino do retrato no 3.º ciclo (Simões, 2010; Moreira, 2011; Roque, 2012; Paulino, 2013; Henriques, 2014; Nunes,
2014), a unidade descrita por Fernandes (2010) partia de uma breve introdução
ao retrato ao longo da história da pintura ocidental, assegurava uma aprendizagem mimética das proporções do rosto, tomando como referência uma imagem
que constitui uma versão simplificada da traçada por Leonardo da Vinci (Figura
8 e Figura 9), e culminava numa interpretação pessoal, conciliando os paradigmas formalista, mimético e expressivo da educação artística (Efland, 1979; 1995).
O mesmo sucedeu no projeto em torno do feio, desenvolvido com uma turma de
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do desenho de retrato vulgarizou-se, deixando progressivamente de ser reservada aos artistas, aos aprendizes de artistas e aos alunos “de mais apurada sensibilidade estética” (Brito, 2014:107) a quem era concedida a oportunidade de
representar fisicamente ou retratar os colegas, e passando a ser comum entre
todos os alunos, não só no ensino secundário, artístico especializado ou geral
das Artes Visuais, mas também nos ciclos anteriores.
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Figura 9 ∙ Proporções da cabeça e dos olhos, versão simplificada
apresentada aos alunos de Educação Visual do 8.º ano
do ensino básico, por Rita Fernandes, 2010.
Figura 10 ∙ Resultados do exercício 2: retrato de um colega à maneira
de Leonardo da Vinci e/ou Albrecht Dürer, alunos 10 e 28.
Fonte: Tavares, 2011, Anexo VI: 84 e 86.
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Figura 11 ∙ Resultados do exercício 2: retrato de um colega à
maneira de Leonardo da Vinci e/ou Albrecht Dürer, alunos 10 e 28.
Fonte: Tavares, 2011, Anexo VI: 84 e 86.
Figura 12 ∙ Monster in me. Autor: A. F. Fonte: Machado,
2014:119, Figura 52.
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Desenho A, do 12º ano, por Rocha (2013), que optou por uma perspetiva reformista
(Acaso, 2009:102-105) no ensino secundário do desenho, onde tem prevalecido
uma tendência geral para o predomínio de didáticas miméticas (Tavares, 2011;
Ramos, 2012). Neste projeto, um primeiro exercício mimético, de autorrepresentação
da fealdade do rosto, a partir de selfies tiradas pelos alunos, evoluía posteriormente
para interpretações plásticas mais subjetivas, culminando em mapas conceptuais
da sua identidade.
Como exemplos de abordagens didáticas do retrato, aparentemente opostas, porém,
no nosso entender, complementares (Figura 10, Figura 11 e Figura 12), não podemos
deixar de mencionar “O desenho à maneira dos mestres como metalinguagem e
Retrato e identidade: o retrato fotográfico como espaço de exploração da identidade”, concebidas e relatadas, respetivamente, por Tavares (2011) e Machado (2014).
Apesar de implementados em disciplinas distintas, respetivamente, Desenho
A e Técnicas Audiovisuais, com turmas do 12º ano e do 11º ano, e de promoverem
o desenvolvimento de competências associadas ao domínio de técnicas, cujo aparecimento, na história da humanidade, dista alguns séculos, estes projetos acabam
por convergir em muitos aspetos, entre os quais destacamos: o facto de partirem
de uma contextualização histórica e social das respetivas épocas em que surgiram as
técnicas artísticas inerentes ao tipo de trabalho que pretenderam explorar com os
alunos; o facto de integrarem neles uma aprendizagem mimética dos procedimentos técnicos a realizar pelos alunos; o facto de implicarem um trabalho colaborativo,
na medida em que dependiam da interação de pares que se retratam alternadamente; e o facto de assentarem em apropriações, no primeiro caso da maneira
de um mestre, e no segundo dos retratos realizados e selecionados previamente
pelos colegas, mas ainda assim possibilitarem interpretações muito próprias da
identidade dos retratados.
Com resultados finais diferentes, fruto da expressividade inerente às tecnologias
que lhes dão corpo, estes dois projetos não deixam de transparecer o tempo, o modo
de ser e o modo de estar dos seus protagonistas, evocando as épocas por si estudadas
nas primeiras aulas mas, simultaneamente, autonomizando-se em relação a elas.
Neste sentido, acreditamos que, independentemente do medium utilizado ser
o desenho ou a fotografia manipulada, pelas características já descritas, os projetos no âmbito do retrato implementados por Tavares (2011) e Machado (2013)
se complementam na dupla função da educação, simultaneamente responsável
pela preservação e pela renovação das culturas, concebidas por Efland (2005:66)
como entidades vivas, que correm o risco de desaparecer, tanto pela incapacidade
de “transmitir o seu legado”, como pela incapacidade de “adaptar-se a novas
situações e mudar”.
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Resumo: Este artigo apresenta o estudo da per-

Abstract: This paper presents the study of the

ceção dos professores sobre a função educativa
dos Museus de Arte e a inclusão de alunos com
NEE, nas atividades dos serviços educativos. A
partir de um questionário a docentes do 1.º, 2.º
e 3.º ciclo, e de Educação Especial. Conclui-se
que os docentes valorizam e consideram as atividades uma resposta inclusiva, contudo nem
sempre as utilizam como recurso educativo.
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perception of teachers on the educational function
of art museums and the inclusion of pupils with
SEN in the activities of educational services. It
was concluded, through a questionnaire made
to teachers of 1st, 2nd and 3rd cycle, and Special
Education, that teachers value and consider the
activities as a comprehensive response, but not
always used as an educational resource.
Keywords: art museum / art education / inclusion / Special Educational Needs (SEN).

Introdução
Os museus de arte têm vindo a assumir, cada vez mais, um papel preponderante
na expansão da educação artística, através de ações educativas apresentadas ao
público escolar e geral. Neste sentido, torna-se pertinente refletir sobre a função
educativa dos museus e a sua contribuição para o desenvolvimento da formação
pessoal a nível cognitivo, emocional, motivacional, afetivo e artístico, assim como
o seu relevante papel de agente socialmente ativo na inclusão de alunos com NEE.
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Os Museus de Arte e
crianças com Necessidades
Educativas Especiais
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O objetivo principal deste estudo visa compreender a perceção que os professores do ensino básico 1.º, 2.º e 3.º ciclo, e de Educação Especial (EE) têm em
relação às dinâmicas dos serviços educativos dos museus de arte, na área das
NEE e averiguar a importância dada à inclusão na Educação Artística, como
meio de atuação pedagógica em alunos com NEE.
Após a análise dos dados, resultantes da utilização de um questionário, finaliza-se com a reflexão sobre esta temática.
1. Museus e Educação Artística
1.1 Considerações sobre o conceito de Museu
Desde a antiguidade clássica que o museu acompanha o homem, desta forma foi
crescendo enquanto instituição e atualmente possui uma função social de destaque.
Quanto à perspetiva histórica:
Há um célebre texto de Tucídides (antigo historiador grego) que refere que na grande
cidade de Alexandria, … além da biblioteca, além do célebre farol, havia um museu
e é com esse museum grego que, pelo menos historicamente, aparece pela primeira vez
conotada a palavra “museu”. (Silva, 2008:295)

Fazendo a ponte entre os tempos da antiguidade clássica e o atual, ao
museu associou-se o objetivo de proteger o património a outras funções, como
a pública/social e a instrutiva/educativa. Esta transformação implicou modificações ao nível da gestão, dinâmica e comunicação com os diversos públicos:
…o museu não tem razão de ser se não se abrir à comunidade, se não desenvolver
acções direccionadas para diferentes públicos através de mediação que reelabore a
informação, tornando-a acessível mesmo na forma de actividade lúdicas e oficinais.
(Santos, 2009:308)

Segundo a definição, da Lei Quadro dos Museus Portugueses, o museu é:
…uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, sem
fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: a) Garantir
um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da
investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação,
exposição e divulgação, com objectivos científicos, educativos e lúdicos… (Portugal,
Lei Quadro dos Museus Portugueses, 2004: artigo 3.º)

A educação é pois enfatizada, no documento descrito anteriormente, como
um dos objetivos principais do museu. Partindo da afirmação “O museu é hoje
uma das mais poderosas instituições culturais do mundo…” (Silva, 2008:291),

The museum has to function as an institution for the prevention and cure of blindness
in order to make works work. And making works work is the museum´s major mission.
(Goodman, 1985:56)

Os museus passaram há muito tempo de espaço de preservação e contemplação de objetos de valor estético, para lugares de educação e formação de públicos.
1.2 A educação no Museu de Arte
O principal objetivo da educação assim como o da arte, deve ser o de preservar os fatores inerentes à essência orgânica do homem e das suas faculdades,
de modo a que o seu desenvolvimento gráfico e cognitivo se processe como
um todo (naturalmente desde a infância até à idade adulta). É pela arte que se
atinge o equilíbrio e a harmonia. (Read, 1982)
Toda e qualquer criança consegue expressar-se da melhor forma, se tiver a
arte como mediadora dos seus pensamentos, receios e vontades:
As crianças sentem alegria em explorar, investigar e expressar os seus sentimentos
sobre o meio em que vivem. Possivelmente, o método mais adequado para desenvolver
a consciência estética seja através do refinamento da sensibilidade dos jovens e do
fortalecimento da sua capacidade de auto expressão (Lowenfeld,1977:393).

O serviço educativo como parte integrante da instituição museológica programa e dinamiza atividades pedagógicas, que vão ao encontro das necessidades dos diversos públicos existentes. Torna-se importante transmitir aos educadores e professores os programas educativos e recursos pedagógicos existentes
neste género de instituição. As parcerias são dinâmicas essenciais na relação
entre a escola e o museu “Os museus têm de aprender a estabelecer parcerias e
manter redes de apoio” (Fleming, 2002:25).
A educação é fundamental para a constituição da política museológica, destacando-se como a principal finalidade e função do museu:
A educação é o ponto central de toda a actividade dos museus. Não hesito em dizer que
a educação e a promoção da aprendizagem são o principal objectivo dos museus. Digo
mais, a educação é a única razão de ser dos museus. (Fleming, 2002:21)

73
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

compreende-se a importância e destaque que cada vez mais a sociedade atual
lhe confere. Cada vez mais lhe é exigido o papel cooperativo nas mais variadas
áreas, a educação é uma das mais contempladas e no fundo ocupa um especial
destaque dentro da própria organização do museu.
No entanto, há quem ainda traduza de uma forma subtil a principal função
do museu e a forma como este coloca as obras em interação com os visitantes:
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1.3 Educação Artística
Um dos objetivos primordiais da Educação Artística é “defender” o direito de
acesso, que todos os cidadãos têm, à educação e à participação ao nível cultural
numa sociedade integra e inclusiva:
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…a Educação Artística é um direito humano universal, para todos os aprendentes,
incluindo aqueles que muitas vezes são excluídos da educação, como os emigrantes,
grupos culturais minoritários e pessoas portadoras de deficiência (Unesco, 2006:4).

A Educação Artística (EA) tem como outro objetivo, “desenvolver” as aptidões de cada individuo, ao nível da criatividade, da imaginação, da autonomia.
Proporcionando deste modo uma educação:
…na arte e pela arte estimula o desenvolvimento cognitivo e pode tornar aquilo que os
educandos aprendem e a forma como aprendem, mais relevante face às necessidades…
(UNESCO, 2006:5)

O professor António Damásio enfatiza a importância da EA para a promoção
do crescimento emocional que “… pode proporcionar um maior equilíbrio entre
o desenvolvimento cognitivo e emocional…” (UNESCO, 2006:5). Desta forma
ao educar o aluno no seu todo, respeitando as suas diferenças e especificidades
e juntando no processo educativo “o coração e a mente”. É possível aprender
quando há um envolvimento emocional no próprio processo de aprendizagem,
ou seja, quanto mais o “eu” estiver implicado em todo o processo, desta forma:
…os programas de qualidade dão muita importância aos sentimentos das crianças e à
expressão da sua individualidade. Os programas de elevada qualidade disponibilizam
uma gama de experiências de aprendizagem variada e atractiva … (Bamford, 2007:7)

2. Inclusão e Necessidades Educativas Especiais (NEE)
A inclusão parte de um princípio que todas as crianças têm o direito a conviver num ambiente dentro da normalidade e a escola representa, acima de tudo,
uma instituição social de grande destaque no desempenho desta função:
…a escola que pretende seguir uma política de Educação Inclusiva (EI) desenvolve
políticas, culturas e práticas que valorizam o contributo activo de cada aluno para
a construção de um conhecimento construído e partilhado e desta forma atingir a
qualidade académica e sócio cultural sem discriminação. (Rodrigues, 2006:2)

Uma escola inclusiva é “… onde a criança é respeitada e encorajada a aprender até ao limite das suas capacidades.” (Correia, 2005:7)

…Deve-se providenciar o mesmo acesso à educação artística de alta qualidade a
crianças com necessidades especiais e uma oportunidade de se desenvolverem numa
aprendizagem de arte com significado em todas as esferas de esforço criativo. É
importante verificar que o potencial artístico das crianças com necessidades especiais
é tão completo como o das outras crianças. (Bamford, 2007:6)

É ainda importante referir que:
A inclusão pela arte e cultura oferece ao cidadão com deficiência a possibilidade de
desfrutar o seu direito ao lazer e a oportunidade de desenvolvimento intelectual e
criativo. (Martins, 2008:31-32)

Sendo que a função social e inclusiva dos museus promove o:
…aumento da auto-estima, criatividade e auto-confiança das pessoas com
deficiência. O Museu deve reconhecer o seu potencial e possível impacto em relação
às desvantagens, discriminação e desigualdades sociais promovendo a inclusão.
(Sandell apud Santos, 2009:312)

As parcerias, entre várias instituições, são uma mais-valia na promoção da
inclusão “Parcerias fortes produzem programas inovadores que se materializam, principalmente, em visitas a instituições culturais.” (UNESCO, 2006:14)
3. Metodologia
Este estudo concretizou-se devido ao interesse em compreender a perceção
que os professores têm sobre a função educativa dos museus de arte e a inclusão
dos alunos com NEE em contextos artísticos, nas atividades dinamizadas pelos
serviços educativos destas instituições. Para tal enunciou-se uma pergunta de
partida: “Os serviços educativos dos museus de arte proporcionam a inclusão
de alunos com NEE?”. Após a formulação da pergunta, o primeiro passo da pesquisa foi o levantamento de hipóteses. Perante um conjunto de dados que foram
surgindo ao longo da pesquisa e da revisão teórica, surgiu a necessidade de criar
critérios de seleção sob a forma de hipóteses. Logo, para a pergunta de partida
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A inclusão de alunos com NEE no ensino regular, através da adaptação dos
serviços educacionais apropriados e a criação das condições favoráveis para o
seu desempenho, é um direito que lhes pertence “… ter oportunidade de trabalhar em grupo e de participar em actividades extra-escolares e em eventos
comunitários, sociais e recreativos…” (Correia, 2005:10)
Grande parte dos projetos na área da EA nos museus de arte são produzidos
com base na inclusão e no direito da educação, para todos, na área artística:
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constituiu-se as seguintes hipóteses: “Os museus de arte são um recurso na
inclusão de alunos com NEE.” e “Os programas/atividades dos serviços educativos dos museus de arte estão adequados às necessidades dos alunos com NEE.”.
O presente trabalho de investigação concretizou-se, através da aplicação de
um questionário. Optamos por elaborar perguntas claras e fechadas, com respostas de escolha múltipla, segundo a escala de Likert. Foi aplicado via correio
eletrónico para a amostra em estudo.
4. Análise dos dados
Os dados resultantes da investigação efetuada revelam as opiniões dos docentes
indagados, sobre a sua reflexão acerca das questões expostas no questionário.
Neste estudo participaram 100 indivíduos, sendo 81% do género feminino e
19% do género masculino. Constatou-se que estes indivíduos apresentam uma
faixa etária que se centra maioritariamente entre os 51 anos ou mais, representando 34% da amostra, 32% entre os 31 a 40 anos, 29% entre os 41 a 50 anos e
5% entre os 20 a 30 anos.
Em termos das habilitações académicas certifica-se que 63% dos inquiridos
possuem licenciatura, 20% pós-graduação, 9% mestrado e 8% bacharelato.
No que respeita ao tempo de serviço, 48% possuem 21 anos ou mais, 33%
entre 11 a 20 anos, 14% entre 6 a 10 anos e 5% entre 0 a 5 anos.
Em relação à formação em Educação Especial, constata-se que 74% dizem
não possuir este tipo de formação e só 24% é que possuem formação nesta área.
Quanto à distribuição dos docentes pelos graus de ensino, verifica-se que 47%
leciona no 1.º ciclo, 30% no 2.º ciclo, 13% no 3.º ciclo e 10% em Educação Especial.
Em relação à questão “Durante o seu percurso profissional já trabalhou com
crianças com NEE?”, 99% respondeu sim e 1% respondeu não.
Quanto à pergunta “Considera relevante o trabalho desenvolvido pelos
museus de arte na área da socialização?”, 96% responderam afirmativamente
e 4% negativamente.
Indagados sobre se “Costuma utilizar os serviços educativos dos museus de
arte como recurso pedagógico?”, 52% responderam sim e 48% responderam não.
Questionados se “Sabe que a maioria dos serviços educativos dos museus
de arte oferecem atividades para grupos com NEE?”, 52% responderam não e
48% responderam sim.
Quando averiguados sobre se “Já desenvolveu projetos em pareceria com
serviços educativos dos museus de arte e alunos com NEE?”, 68% responderam
não e 32% responderam sim.
Quando inquiridos sobre “O museu de arte deve ser reconhecido como um
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recurso educativo.”, 49% concorda totalmente, 47% concorda e 4% nem concorda, nem discorda.
No que refere a questão “O museu é uma instituição estável, com uma missão social e de progresso, disponível para todos os públicos e que preserva,
adquire, investiga, divulga e exibe os seus bens materiais, em prol da educação
e para a fruição da sociedade.”, 49% concorda totalmente, 47% concorda e 4%
nem concorda, nem discorda.
Quando questionados se “O serviço educativo do museu de arte contribui
para desenvolver as competências de alunos com NEE.”, 56% concorda, 33%
concorda totalmente e 11% nem discorda, nem concorda.
Da população inquirida 51% concorda totalmente com a questão “É relevante a participação de alunos com NEE nas visitas a museus de arte.”, 44%
concorda e 5% nem concorda, nem discorda.
Quando questionados sobre se “Os serviços educativos dos museus de arte
nem sempre proporcionam atividades significativas para alunos com NEE.”,
50% concorda, 32% nem concorda, nem discorda, 12% concorda totalmente,
4% discorda e 2% discorda totalmente.
Em relação ao assunto “As atividades desenvolvidas nos museus de arte
devem adequar-se aos diferentes públicos.”, 65% concorda totalmente, 32%
concorda, 2% nem concorda, nem discorda e 1% discorda.
Sobre “As atividades desenvolvidas nos museus de arte devem adequar-se
às necessidades reais dos alunos com NEE.”, 49% concorda totalmente, 44%
concorda, 6% nem concorda, nem discorda e 1% discorda.
Quanto à questão “A ligação entre a escola e as instituições culturais existentes na sociedade ajudam no processo de inclusão.”, 50% concorda, 44% concorda totalmente e 6% nem discorda, nem concorda.
Sobre o assunto “As atividades didático-pedagógicas em museus de arte
fomentam a socialização de alunos com NEE.”, 50% concorda com a afirmação,
39% concorda totalmente e 11% nem concorda, nem discorda.
Quanto à questão “A participação de alunos com NEE em atividades dinamizadas nos museus de arte para as escolas, é uma resposta inclusiva.”, 53% concorda, 38% concorda totalmente, 8% nem concorda, nem discorda e 1% discorda.
Sobre “A escola inclusiva procura dar resposta às necessidades dos alunos
com NEE.”, 50% concorda, 39% concorda totalmente, 9% nem concorda, nem
discorda, 1% discorda e 1% discorda totalmente.
No que respeita ao tema “A educação artística é um direito universal para
alunos com e sem NEE.”, 72% concorda totalmente, 24% concorda, 3% nem
concorda, nem discorda e 1% discorda.
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Sobre “A educação através da arte fomenta o desenvolvimento cognitivo.”,
72% concorda totalmente e 28% concorda.
No que refere a questão “A educação artística promove o desenvolvimento
emocional.”, 75% concorda totalmente e 25% concorda.
Sobre o assunto “É fundamental a realização de projetos e parcerias com
instituições culturais de forma a promover a inclusão.”, 65% concorda totalmente, 34% concorda e 1% nem concorda, nem discorda.
Conclusão
A apreciação de um estudo de inquirição, culmina num momento de reflexão do qual surgem conclusões pertinentes que por vezes podem modificar a
nossa forma de ver e atuar em contexto educativo e social:
Só quando se passam a escrito os resultados da pesquisa de um modo acessível aos
outros é que tudo fica perfeitamente claro. A escrita, é, no fundo, um processo de
descoberta e também de clarificação. (Moreira, 2007:275)

Após a elaboração empírica deste trabalho, verifica-se que a quase totalidade dos docentes, 96% consideram relevante o trabalho de socialização
dos museus de arte, 52% utilizam-no como recurso pedagógico, 47% sabem
que os serviços educativos oferecem atividades para grupos com NEE e só
32% é que já desenvolveram projetos de parceria com serviços educativos no
âmbito das NEE.
A quase totalidade dos docentes, 99%, considera relevantes e necessárias as
parcerias com instituições culturais de forma a promover a inclusão e valoriza o
serviço educativo dos museus de arte como um recurso pedagógico de especial
importância para a prática letiva. No entanto, é de salientar que 68% não o utilizam para desenvolver projetos de parceria na área das NEE.
É de salientar que 52% dos inquiridos revelaram não saber da existência de
programação dos serviços educativos dos museus de arte para públicos com
NEE, o que vem reforçar a insuficiente divulgação destes serviços junto das
escolas e também que estas devem inteirar-se adequadamente sobre a existência destas parcerias.
É importante uma reflexão mais profunda sobre este tema, para que a maioria dos alunos possa usufruir destas ofertas, uma vez que o museu favorece a
observação, promove a reflexão e a imaginação de forma lúdica e estas melhoram o acesso aos museus e suas coleções, por parte dos visitantes com NEE.
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jeto 2012/2014,” which advocates good practices expressive and pedagogical experiences,
promote successful learning in the context of the
joint-curricular involving continuity of classes
from preschool and the first cycle of education
basic where integrated students with Special
Educational Needs of a permanent nature
(NEEcp) with diversified needs, the Group of
Schools of Pinhal de Frades, in Seixal, during
the biennium 2014/2016. For this purpose,
it was made the plastic expression activities
/ Portuguese giving rise to the creation of the
graphical representation of puppets “Bisnaus”,
previously built by students. He went to the construction of specific materials able to portray
puppets giving them an identity.
Keywords: Artistic Expression / Portuguese / Special Educational Needs (NEEcp) / three-dimensional puppets / Records two-dimensional graphics.

1. Introdução
O presente artigo surge na continuidade de um projeto anterior que teve
início em 2012/2014 e, dá continuidade à defesa das boas práticas e de experiências expressivo-pedagógicas, promotoras de aprendizagens significativas de sucesso, no âmbito da articulação curricular. Envolve turmas de
continuidade do pré-escolar e do primeiro ciclo do Ensino Básico, onde se
encontram integrados alunos com Necessidades Educativas Especiais de
carácter permanente (NEEcp), com problemáticas diversificadas, pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades, no Seixal, durante
o biénio 2014/2016. Os diversos projetos que, ao longo do ano, se desenvolvem com os grupos/turmas de crianças, inscrevem-se num projeto educativo mais geral que, por sua vez, articula os projetos de vida dos intervenientes: o projeto de cada criança e o projeto do educador/professor. A nossa
amostra incluiu 50 alunos, 8 destes com NEEcp.
2. Fundamentos Conceptuais
A Arte e as expressões são fundamentais no desenvolvimento de todos nós,
quer enquanto crianças, jovens ou adultos. Ao longo da construção de saberes e experiencias, vamos enriquecendo as nossas vivências, de forma a
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Abstract: This article is an extension of “apro-

de do “aprojeto 2012/2014,” que defende boas
práticas de experiências expressivo-pedagógicas, promotoras de aprendizagens de sucesso,
no âmbito da articulação-curricular envolvendo turmas de continuidade do pré-escolar e
do primeiro ciclo do Ensino Básico onde se encontram integrados alunos com Necessidades
Educativas Especiais de carácter permanente
(NEEcp), com problemáticas diversificadas, do
Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades, no
Seixal, durante o biénio 2014/2016. Recorreu-se
a atividades de expressão plástica / português
dando lugar à criação da representação gráfica de fantoches “Bisnaus”, já anteriormente
construídas pelos alunos. Passou-se à construção de materiais específicos capazes de retratar os Fantoches dando-lhes uma identidade.
Palavras chave: Expressão Plástica / Português
/ Necessidades Educativas Especiais (NEEcp)
/ Fantoches tridimensionais /Registos Gráficos
bidimensionais.
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Resumo: O presente artigo surge na continuida-
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estarmos mais preparados para aplicar conhecimentos em novas situações,
de forma adequada.
Em Pessanha & Leal (2015), defende-se que a Arte assume um papel importante no desenvolvimento do indivíduo, sendo que este princípio está contemplado no art.º 29, na Declaração Universal dos Direitos do Homem quando
considera que a Educação tem como função “promover o desenvolvimento da
personalidade da criança, dos seus dons e aptidões mentais e físicas na medida
das suas potencialidades” (United Nations Human Rights, s/d).
A Convenção sobre os Direitos da Criança evidencia ainda a importância
da diferenciação pedagógica, baseada nas características individuais e curiosidade de aprender, valorizando o enriquecimento cultural da criança como um
direito. Assim, a experimentação e vivência de contextos no âmbito das Expressões Artísticas são fulcrais no desenvolvimento da personalidade da criança, da
sua identidade cultural pessoal e coletiva, tal como das suas aptidões criativas
em diversos domínios, na compreensão do mundo que a rodeia e no seu processo de socialização.
3. Caraterização do Projeto
O projeto pretendeu, envolver todos os alunos, promovendo a sua participação
integrada e articulada, recorrendo a atividades expressivas articuladas com a
língua portuguesa proporcionado um ambiente descontraído e de experimentação, onde novas ideias formais e expressivas, pudessem ser valorizadas dando lugar à realização de desenhos com a representação gráfica de fantoches,
representando personagens já anteriormente construídas pelos alunos.
Como relatámos, Pessanha & Leal (2015), foram realizados registos gráficos
retratando os Fantoches então criados, denominados “Bisnaus”, que adquiriram a expressividade e animação fundamental para desenvolver o simbolismo,
associado a domínios afectivos, comunicando nas suas faces a representação
simbólica de expressões de sorriso e afecto, transformando-as em caraterísticas físicas e psicológicas capazes de lhes dar uma identidade, e de serem passadas para o papel.
«Os educadores e professores passam de ‹transmissores› de saberes a ‹criadores de possibilidades e, “provocadores› do desenvolvimento infantil, promovendo interacções significativas, numa ‘pedagogia responsiva’” (Edwards,
2004) que permite “aprendizagens expansivas” (Engeström, 1999).
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Figura 1 ∙ Fotografias dos fantoches, (passagem do tridimensional
ao bidimensional). Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Fotografias dos fantoches, (passagem do tridimensional
ao bidimensional). Fonte: própria.
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4. Objetivos do trabalho
Foram objetivos deste projeto:
— Desenvolver processos de Expressão Plástica
— Promover o gosto por desenhar;
— Realizar registos gráficos de cada fantoche a partir da sua imagem
tridimensional;
— Recolher elementos que permitam fazer a caraterização física e psicológica de cada uma das personagens (fantoches), tendo por base os materiais do Baú, (constituído por fotografias dos fantoches em tamanhos
A4 ou A5, para os alunos com NEEcp e A6 para todos os outros alunos
(grelhas modelo de caraterização à construção da narrativa);
— Saber caraterizar personagens;
— Minimizar diferenças das crianças com NEEcp;
— Identificar construindo um Cartão de Cidadão, para cada personagem;
— Criar uma narrativa com a forma de livro.
5. Implementação do Projeto “Fantoches Bisnaus” no Biénio 2015/2017
Este projeto foi elaborado considerando as metas e objetivos definidos no Projeto Educativo de Agrupamento (PEA), assim procurou:
— Promover o desenvolvimento integral do aluno, perspetivando a aprendizagem ao longo da vida;
— Estabelecer a relação de cooperação permanente com a Comunidade Educativa.
Foi implementado na Escola Básica dos Redondos, com a participação das
Turmas 3A e 4A, em Trabalho de Articulação Curricular entre a professora de
Educação Especial Alda Leal e as professoras do Ensino Básico Inês Benzinho
(3A) e Fátima Louzeiro (4A). Participaram ainda todos os alunos com NEEcp da
Escola Básica da Quinta dos Morgados.
Dizem os Bisnaus: “Somos os Fantoches Bisnaus e juntos construímos personagens, fabricamos poesias, canções e tecemos histórias, com base nas nossas características físicas, psicológicas e ainda nas nossas vivências.”
6. Recursos Humanos
Docentes envolvidos: Todos os educadores e professores titulares das turmas
aderentes ao projeto, professor de educação especial, respetivos alunos e técnicas operacionais.

7. Áreas: expressão Plástica/ Português
As áreas trabalhadas foram a Expressão Plástica e Português recorrendo à
criação de materiais específicos para a concretização de competências básicas. No Português, o desafio foi a construção de uma narrativa, tendo como
suporte as fotografias dos fantoches. A caraterização das personagens “Fantoches Bisnaus” a partir da criação de grelhas de apoio (Figura 5) facilitaram a
recolha de elementos de forma simplificada e atrativa, que permitiram a construção de um Cartão de Cidadão e de histórias mais elaboradas. Na construção das grelhas pesquisámos e investigamos sobre a narrativa, de acordo com
o currículo nacional.
No Português, foram desenvolvidos os seguintes conteúdos:
— Criação de enredos narrativos;
— Diálogos;
— Criação e identificação de personagens;
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Esta experiência exigiu um trabalho de articulação entre o professor de Educação Especial e os Titulares das Turmas, recorrendo a atividades de Expressão
Plástica numa planificação conjunta. Contudo, o trabalho desenvolveu-se em
parceria e cumplicidade, entre todos os intervenientes. Assim, foi possível desenvolver atividades diversificadas, tendo em vista a promoção da interdisciplinaridade e adequação/integração destes alunos.
Recordando, de forma retrospetiva, os intervenientes que iniciaram o projecto, com uma sensibilização à construção de fantoches com materiais de desperdício, convidando as crianças a assistirem à realização de um espetáculo “Fantoches com histórias por dentro”, da autoria do marionetista Delphim Miranda que,
a partir de uma mala de viagem onde transporta os fantoches...”, conta as suas
histórias, tal como fazia o seu avô. Os Fantoches ajudam a contar outras histórias,
no nosso caso, “Os Fantoches Bisnaus”.
Na fase seguinte foram efectuados desenhos, as formas tridimensionais dos
fantoches e a sua reprodução gráfica, transformando-os em personagens. A partir de fotografias das reproduções gráficas, tendo por base os materiais do Baú,
procedeu-se à elaboração de narrativas, construção de um cartão de cidadão e,
por último, à construção de um livro cujas personagens são os fantoches Bisnaus,
ilustrado e narrado pelos alunos.
Contemplando o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro “... A educação inclusiva visa a equidade educativa, sendo que por esta se entende a garantia de
igualdade, quer no acesso quer nos resultados...”
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Figura 3 ∙ A partir da observação dos fantoches produzidos, os
alunos realizam registos gráficos, para utilizarem quer no cartão
de cidadão quer na construção de histórias. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ A partir da observação dos fantoches produzidos, os
alunos realizam registos gráficos, para utilizarem quer no cartão
de cidadão quer na construção de histórias. Fonte: própria.
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— Compreensão da estrutura narrativa;
— Escrita e leitura em situação de prazer e sem espírito competitivo.

— Realização de registos gráficos;
— Produções de desenhos e exploração de técnicas e materiais;
— Ilustração do livro “Ser Bisnau é ser Diferente”.
Na opinião desta amostra de alunos, desenhar não é fácil e, inicialmente,
todos diziam não gostar, justificando-se com a falta de jeito. Hoje dá gosto
vê-los, com grande a vontade, fazerem os seus registos gráficos, sabendo escolher os materiais que melhor se adequam, e as técnicas que querem utilizar
para as suas produções. Passando assim, as boas práticas de expressão artística, a fazerem parte do seu quotidiano, tratando-as por “tu” e dominando-as
de “suas” (Figura 3, Figura 4).
Segundo Pessanha (2001) “cada vez mais se acredita que numa sociedade
onde certos grupos são alvos de condições de vida difíceis, muitas crianças…
não estão disponíveis nem aptas a acompanhar formas mais convencionais de
aprendizagem” Felizmente hoje já estamos conscientes de que para as crianças
em geral e para as de (NEEcp) em particular, a atividade lúdica pode ser uma
das poucas atividades que cria situações onde as desvantagens físicas, cognitiva e culturais se atenuam ou mesmo se dissipam.
Quanto mais amplas são as possibilidades que oferecemos às crianças, tanto mais
intensas serão as suas motivações e mais ricas serão as suas experiências… Todas
as pessoas acabarão por descobrir a força e capacidades surpreendentes e extraordinárias das crianças relacionadas com a sua inesgotável capacidade de expressão
(Edwards et al., 1999:57).

Tendo em conta esta linha de pensamento, pusemos mãos ao trabalho.
8. Desenvolvimento do processo
A leitura da imagem gráfica produzida no desenho de cada fantoche (tamanho
A4 ou A5, para os alunos com NEEcp e A6 para todos os outros alunos) permitiu
fazer a caraterização física e psicológica de cada uma das personagens.
Esta actividade foi planeada de forma a realizar uma personagem por mês
(janeiro, fevereiro, março), na 1.ª quinta-feira de cada mês considerando:
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Na Expressão Plástica foram desenvolvidos os seguintes conteúdos:
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1. Recolha dos dados físicos e psicológicos (Turmas 3 A e 4 A);
2. Enquadramento da personagem no espaço e no tempo;
3. Construção de um Cartão de Cidadão;
4. Construção de histórias cujas personagens são os fantoches Bisnaus
(já em ínicio).
No final de Maio todas as personagens deveriam ter os seus Cartões de Cidadão prontos, para poderem fazer os seus passaportes e irem de férias, numa
aventura ao campo do imaginário.
Em janeiro 2016 os alunos da Turma 4ª concluiram a tarefa de definir as personagens, considerando já uma identidade própria e iniciaram a construção do
texto de um livro, escrito e ilustrado, que relatava uma aventura, que se intitula
“Ser Bisnau é Ser Diferente” tendo como motivação a exploração do livro Não
Faz Mal Ser Diferente de Todd Parr (2006), que sensibiliza para as capacidades
necessárias para estarmos disponíveis para aceitar a diferença.
Nesta história, as personagens deste enredo, “os Bisnaus”, demonstram as
suas preocupações. As caracteristicas afectivas foram captadas e desenhados
pelos alunos procurando, nos seus registos plásticos, representar os próprios
sentimentos. Os Bisnaus foram colocados como porta-vozes, que levantam
questões problemáticas, de forma simples e procuram obter respostas sem ferirem suscetibilidades, transformando os diálogos em conceitos e afirmações,
capazes de minimizar as diferenças.
Em paralelo, foi desenvolvido um trabalho que deu a primazia à capacidade que temos de exprimir os nossos sentimentos, respeitando as diferenças
de cada um e de todos em geral. A necessidade de falarmos das problemáticas
destes alunos, tentando perceber o que é para eles ter uma limitação motora e
da compreensão da sua problemática limitativa, desencadeou estratégias de intervenção criativas que as minimizam e ultrapassam. Foram usados materiais
adaptados de desenho, lápis de grandes diâmetros, tapete de borracha que não
deixa a folha deslocar-se, etc. O mesmo aconteceu com os alunos com problemáticas cognitivas, dificuldades de aprendizagem, autismo e problemas de comunicação e linguagem, que se sentem cada vez mais capazes de realizar as
mesmas atividades que os restantes elementos do grupo turma, utilizando os
materiais expressivos do Baú.
Está previsto que, no Final do letivo 2015/2016, se torne possível apresentar
o livro a toda a comunidade educativa.
Segundo Fthenakis (2002), articular implica reforçar competências de aprender a organizar o seu próprio conhecimento e vir saber utilizá-lo na resolução de
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Figura 5 ∙ A partir da observação dos fantoches produzidos, os
alunos realizam registos gráficos, para utilizarem quer no cartão
de cidadão quer na construção de histórias. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ A partir da observação dos fantoches produzidos, os
alunos realizam registos gráficos, para utilizarem quer no cartão
de cidadão quer na construção de histórias. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ A partir da observação dos fantoches produzidos, os
alunos realizam registos gráficos, para utilizarem quer no cartão
de cidadão quer na construção de histórias. Fonte: própria.
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problemas, em particular, em situações de responsabilidade social. Assim entendemos que o trabalho de projecto, por definição intrínseca, não possa existir sem
articulação entre saberes e, consequentemente, sem o seu aprofundamento.
Neste contexto educativo, a criança deverá ser encarada como um ser competente e capaz, um pequeno investigador que quer descobrir o mundo e que
sabe que pode e deve resolver problemas. A criança demonstra ser capaz de gerir o seu próprio processo de aprendizagem com o apoio do adulto e é autora de
si própria com o apoio dos outros.
A título de exemplo, apresenta-se uma grelha que permite selecionar os
elementos que caraterizam o Espaço, Tempo e Ação para a construção de uma
narrativa baseada na utilização dos elementos e materiais do Baú.
9. Resultados
As competências manifestadas pelos nossos alunos traduziram-se em:
— Desenvolvimento da motricidade fina de forma mais adequada (Figura 3 e Figura 4);
— Produções bidimensionais e gráficas mais elaboradas e maior sentido
estético (Figura 8);
— Construção de narrativas mais elaboradas, minimizando as dificuldades no campo do imaginário (Figura 8);
— Enriquecimento da caraterização física e psicológica das personagens
(Figura 6);
— Aumento significativo da auto-estima dos alunos, auto-conceito e da
auto-imagem.
Pode-se afirmar que o contributo deste tipo de actividades expressivas, foi
uma mais-valia no aumento do sucesso escolar em termos de socialização, autonomia de expressão e, consequentemente, melhorias no seu desenvolvimento pessoal e social, em contexto educativo.
Os docentes que abraçaram este projeto tiveram em consideração, os domínios da expressão plástica e do português; a qualidade dos materiais construídos e aplicados e o correspondente rigor científico, de acordo com os objetivos
educativos, adequados à faixa etária da amostra.
Um ano depois, as suas produções artísticas “cresceram consideravelmente”
melhorando o sentido estético e a observação mais detalhada. Revelaram sentido de partilha, entreajuda e responsabilidade na execução das atividades, tendo
concluído o projeto. “Construtores de Personagens e Fazedores de Histórias.”

Conclusões
Respondeu-se às necessidades da amostra selecionada, com a acessibilidade
aos materiais criados. Produziram-se registos gráficos bidimensionais, caraterizando as personagens e construindo histórias. Ao longo deste projeto foi
notório o empenho de todos os participantes, a valorização da originalidade/
criatividade, em simultâneo com a atitude e os valores de cooperação, dando
continuidade ao crescimento equilibrado em integração.
Foi elaborado um plano de trabalho, com atividades planificadas e estruturadas ao
longo de diversos momentos, fundamental para o desenvolvimento e concretização
do projeto, chegando ao final do ano letivo com a totalidade dos objetivos alcançados.
Em síntese, podemos concluir que a Expressão Plástica/Português, juntas
dão as mãos e promovem atividades facilitadoras de boas práticas de interdisciplinaridade e acesso ao currículo. Propõe-se a continuação da dinamização
deste projeto. “Que tem vontade própria e pernas para andar” tal como foi afirmado um dia por Delphim Miranda.
Os docentes que o abraçaram este projeto partilham desta premissa “a necessidade de uma educação de qualidade e diversificada”. Uma vez que é possível
demonstrar que:
Construção de Materiais Expressivos+Apelativos=Experiências Expressivo-Pedagógicas, promotoras de aprendizagens de sucesso.
Propostas futuras: divulgar cada vez mais este tipo de projetos, para que possam
ser aplicados a outros grupos de crianças, em realidades e contextos diversificados.
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Presentemente os alunos recorrem aos materiais do Baú, para caraterizar
personagens,construirhistórias,criarassuasprópriasaventuras,estandoprevistatambém a continuação da construção de histórias com a Turma 3A no ano letivo 2016/2017.
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Resumo: Este artigo resulta de a aprendiza-

Abstract: This article is the result of learning

gem através de um processo de descontrução
de uma ideia pré-concebida. Em contexto de
secundário, pretende-se que os alunos aprendam a observar, a questionar e a fazer projeto
pela auto-crítica e auto-análise. Através de
uma metodologia de abordagem de uma temática familiar e de conteúdos familiares, o aluno
sem ter noção vai sendo colocado fora da sua
zona de conforto e reage a situações familiares
em contextos não familiares. O aluno aprende
fazendo e autónomamente resolve um processo projetual complexo.
Palavras chave: descontrução / processo /
pré-concepções / familiar / não familiar.

through a process of deconstructing a preconceived idea. In a high school context, it is intended
that students learn to observe, to question and to
make the project through self-criticism and selfanalysis. Through a methodology of approach to
a familiar theme and contents, the student will
be asked to think outside the box, it will be put
out of its comfort zone and will react to familiar
situations in unfamiliar contexts. The student
responds to a complex project process of learning by doing.
Keywords: deconstruction / process / pre-conception / familiar / unfamiliar.
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As Pré-concepções
da disciplina de Desenho:
Casa + Pássaro
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Introdução

O ensino em geral e em particular o ensino das Artes Visuais é baseado em
duas premissas. A primeira, é pensar na disciplina como um ato coletivo, tendo
sempre presente que crescemos e aprendemos juntos (A Disciplina). A segunda
premissa, baseia-se na nossa aprendizagem de desenho quando aprendemos
a saber pensar, a saber fazer e a saber questionar (A Doutrina). Esta dualidade
permite ao indivíduo pensar e questionar ações que não sabe fazer, criando um
trabalho conjunto para conseguir estabelecer um objetivo individual e um crescimento colectivo.
O ato de ensinar alunos iniciados consiste na transmissão tanto de conhecimento como de habilidade. A transmissão de habilidade (capacidade, processo,
rigor, etc.) ocorre de modo direto e fácil de medir. Enquanto a transmissão de
conhecimento (ideias, conceitos e conexões) a maior parte das vezes ocorre de
uma forma mais discreta, em circunstâncias colaterais. Esta aprendizagem colateral ocorre através das experiências do dia-a-dia.
Mais do que aprender com os mestres, o ensino e a predisposição para ensinar revela-se através da vocação.
Através de um processo de desenvolvimento de experiências de vida constantes coleciona-se e armazena-se conhecimento. Neste processo, o professor
desempenha um papel fundamental: incentivam os alunos a falar, a ler, (e o
mais importante) a pensar. O professor trabalha para a descoberta do conhecimento subtil do aluno, para uma consciência subtil existente, tentando consciencializar para a identidade do aluno construída através das experiências vividas até à data.
É necessário falar, ler e pensar como comunicar a subtil diferença entre culturas, mentores, alunos e comportamentos (ato individual).
No processo de ensino entre aluno e professor a auto-crítica e auto-realização torna-se muito importante na forma como o aluno se torna auto-suficiente
ao iniciar uma educação de questionar e interrogar as suas decisões e atividades inerentes à disciplina.
Portanto, o aluno torna-se autónomo e capaz de uma reflexão crítica e consciente. O estudante não é educado pela disciplina, mas ele educa a disciplina a
partir do momento em que se torna ativo e não passivo. O próprio aluno readapta-se, interpreta a disciplina e transforma-a. O aluno identifica a disciplina como
sua própria vida e não como uma preparação para a vida profissional. A partir do
momento em que um aluno se torna predisposto a isso a disciplina por si só cria
outro ponto de partida e recomeça um novo reconhecimento e interpretação.
O espaço (sala de aula) como uma ferramenta torna-se o espaço eleito para

O Exercício

O tema principal deste projeto é oferecer aos alunos uma forma de projetar e
conceber. A ideia de projeto, onde o aluno observa, questiona e faz. O aluno
aprende fazendo.
Tem como objetivo colocar os alunos iniciados (10º ano) nas suas zonas de
conforto e conseguirem criar uma ligação de conforto e familiaridade com a
disciplina. Aos poucos são retirados desse conforto e expostos às suas preconcepções do que são as artes visuais. Os alunos são convidados a pensarem fora
da caixa e a refletirem individualmente e em conjunto sobre cada decisão.
Os alunos neste projeto são convidados a estudar um pássaro a diferentes
níveis e através desse processo de investigação, os alunos são ensinados conscientemente e inconscientemente a projetar. Os alunos trabalham com diferentes materiais e técnicas, desde carvão, tinta da china, aguarelas, lápis de cor,
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a realização pessoal e coletiva onde o aluno constrói uma relação com o professor e colegas de turma. Constrói uma relação de ideias, de recolha de teorias e
filosofias definidas por uma posição em relação ao mundo e por uma formação
que está em constante mudança, colocando de parte preconceitos e iniciando
um processo de aprendizagem e ensinamento que define a disciplina (desenho)
através do pensar e questionar (doutrina). “Todo o acto criativo consiste num
processo de representação de uma ideia.” (Taínha, 2004:42)
Portanto, a disciplina deixa de ser um preconceito com base em senso
comum para se tornar uma atividade criada pelo indivíduo e em constante construção. A disciplina é formada pelo espaço (sala de aula), pelos alunos
(individualmente e coletivamente), bem como pelo professor e também pelo
papel sensível e ativo de cada indivíduo deixando o senso comum e as ideias
preconcebidas (o primeiro contato com o disciplina) para uma observação exterior (fora da disciplina). Por isso, é possível reintroduzir a disciplina para uma
observação interior com um pensamento educacional e abstrato que permite
à disciplina se tornar algo questionável e adaptável, e não uma ciência exata e
uma verdade absoluta. Só assim e através deste processo é que a disciplina se
apresenta como uma dimensão complexa e de diferentes níveis, onde o indivíduo se encontra e se manifesta, deixando de existir a noção de certo e errado,
tornando-se apenas num conjunto de diferentes perceções e interpretações
que definem a disciplina.
A dúvida faz formar novas questões, pontos de vista e interrogações que só
são realmente questionadas através de um exercício paciente de reflexão e pensamento interior através da formação crítica do próprio ser.
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Figura 1 ∙ Desenho livre com caneta preta e tinta da china.
Desenho de aluno. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Desenho cientifíco Pássaro. Desenho
de aluno. Fonte: própria.

Figura 3 ∙ Casa Pássaro. Projeto de aluno.
Fonte: própria.
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Figura 4 ∙ Casa+Pássaro atitude. Projeto de aluno.
Fonte: própria.
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Art and Design teaches young people visual literacy, critical and creative thinking
and, of course, the essential skills, techniques and theories connected with the subject. It helps students to develop abilities in reflection, intuition and articulacy. It
enhances emotional intelligence and cultural and aesthetic awareness. It encourages
both creative and critical thinking an although most students will not become artists,
many will become consumers of art, craft and design.(…)Anyone who has taught art
and design, however, knows that it can be one of the most challenging yet rewarding
subjects in the school curriculum.(Hodge, 2010:1).

Conclusão
We behold, touch, listen and measure the world with our entire bodily existence,
and the experiential world becomes organized and articulated around the center of
the body our domicile is the refuge of our body, memory and identity. (Pallasmaa,
2005:64).

Todos nós deixamos marcas e registos por onde passamos. Nós somos as nossas
coisas e as nossas coisas somos nós. É através dos nossos sentidos que inicialmente conhecemos os outros... o que vemos, ouvimos e sentimos relativamente
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onde exploram a forma do pássaro e paralelamente estudam o pássaro específico, tanto as suas características físicas como maneira de estar e curiosidades.
Os alunos geraram ideias e questionam as mesmas. Os alunos são convidados
a pensar de forma desconstrutivista. Os alunos utilizam diferentes técnicas de
representação, de exploração de materialidade, rigor e precisão. Desenham,
pesquisam, escrevem, produzem diagramas, descobrem a materialidade,
transformam e representam conceitos e fabricam objetos.
Todas as decisões são cirurgicamente selecionadas, pois refletem uma atitude, um modo de estar. Para este trabalho uma variedade de meios, tais como,
a pesquisa efetuada, os textos, os esboços, os desenhos, as representações, as
maquetes de estudo, os detalhes construtivos e finalmente o protótipo são fundamentais para o processo de desenvolvimento do projeto. Os alunos aprendem novas formas de responder a um projeto através de diversas ferramentas
de representação e de questionamento de uma ideia.
Em suma, a ideia deste projeto serve para desconstruir conceitos e pré-concepções previamente estabelecidas da disciplina de Desenho e do que nos
rodeia no dia-a-dia.
A Casa+Pássaro desconstrói uma imagem e retrata as atitudes do pássaro,
ao mesmo tempo um reflexo dos próprios alunos. O que pode a Casa+Pássaro
dizer-nos sobre o pássaro e sobre o aluno!?
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a outras pessoas é a base principal para a nossa interação com as mesmas. A
primeira “vista” de uma pessoa ou coisa é sempre o espelho da nossa impressão
sobre essa pessoa ou coisa. Este projeto pretende colocar o aluno na sua zona
de conforto e lidar diretamente com as suas pré-concepções da disciplina, só
assim poderá responder às questões que não são familiares e reagir ao desconhecido, permitindo uma visão fora da caixa.
“It is good to have an end to a journey towards; but it is the journey that matters, in the end” (Murphy, 2005:225).
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Resumo: O projeto Clubes, desenvolvido pela

Abstract: The Clubes project, developed by

Junta de Freguesia de Belém, pretende dar
apoio às famílias através da promoção de atividades lúdico-pedagógicas. O clube de Plástica,
inserido neste contexto, propôs-se a promover
a prática artística, através do reconhecimento
de autores e das diferentes disciplinas artísticas, segundo os conceitos da repetição e da
diferença.
Palavras chave: repetição / diferença / disciplinas artísticas / autores / clubes.

Junta de Freguesia de Belém, aims to support
families through the promotion of recreational
and educational activities. The Clube de Plástica,
inserted in this context, proposed to promote artistic practice, through the recognition of authors
and different artistic disciplines, according to the
concepts of repetition and difference.
Keywords: repetition / difference / artistic disciplines / authors / clubes.
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Introdução: O Projeto Clubes

A Junta de Freguesia de Belém, em parceria com o agrupamento de Escolas do
Restelo tem desenvolvido desde o ano letivo 2013/ 2014 o projeto Clubes, na Escola Básica de 2º e 3º Ciclo Paula Vicente. Este visa a ocupação das tardes livres
dos alunos do 5º, do 6º e do 7º ano com atividades lúdico-pedagógicas, tendo
como objetivos principais promover o sucesso e prevenir o absentismo escolar
assim como proporcionar um maior grau de segurança às famílias, assegurando
a ocupação dos tempos livres com atividades extracurriculares que permitam
desenvolver as competências nas áreas intelectual, artística e desportiva. Desta
forma, têm operado 11 clubes diferentes que se agrupam do seguinte modo:
—
—
—
—

Clubes da área Desportiva: Futebol, Basquetebol e Piscina;
Clubes da área Artística: Teatro, Dança, Plástica e Jornalismo;
Clubes da área Intelectual: Cultura, Laboratório e Apoio ao Estudo;
Clube Ludoteca;

Ao inscrever-se, cada aluno pode frequentar os clubes da sua escolha preferencial durante os tempos livres, construindo um horário pessoal, continuando
a aprender de uma forma informal e lúdica.
A não obrigatoriedade de frequência letiva encerra uma diferença fundamental entre este sistema de ensino e o praticado dentro do contexto do ensino
curricular formal. Embora estas sejam atividades com lugar nas instalações da
escola e que acompanham o calendário escolar, constituindo um apoio à família e
ao estudante, o aluno pode desistir do clube, não sendo imposta qualquer avaliação individual (exceto nos casos de ensino especial). Esta particularidade mantém o ambiente de aprendizagem num contexto que se pretende descontraído.
No entanto, esse fato levanta outros desafios: como manter os alunos interessados sem perder a qualidade dos conteúdos ensinados? Como verificar que
esses mesmos conteúdos são absorvidos, sem impor a carga de julgamento a
que as avaliações formais sujeitam os alunos?
Desenvolvimento: o Clube de Plástica e a repetição

Neste artigo serão apenas especificadas as práticas do Clube de Plástica, cujos
objetivos a que nos propusemos no programa do ano letivo de 2015/2016 foram:
— Cativar os alunos para a prática artística;
— Reconhecer que dentro das artes plásticas existem diversas disciplinas artísticas e quais são (ou não) as suas fronteiras;

Temos de aprender o nosso ofício. Dá-se no entanto o caso de devermos
aprendê-lo por nós próprios aqui, a frequentar os mestres [referindo-se ao Museu do Louvre][...] Seja qual for o que preferirmos, só nos deve dar uma orientação. De outro modo não passaremos de um imitador. Se tivermos um sentimento de natureza, seja ele qual for e a felicidade de alguns dons, chegaremos
a libertar-nos[...] acredite que se nós sentirmos acabará por emergir a emoção
que nos é própria e conquistar o seu lugar ao sol, vir ao de cima [...] devemos ser
aquele outro mas à nossa maneira. (Gasquet, 2012:106)
Estas são as palavras de Cézanne, já idoso, para Joaquim Gasquet relatadas
numa obra escrita, baseada em fatos e conversas reais; nela ambos visitam o
Museu do Louvre e ao passar pelas obras expostas, o artista analisa-as, retirando delas as suas conclusões acerca do que é fazer pintura. Explica ainda o quanto o espaço do museu foi e é uma escola para ele através da observação dos mestres que fez durante as suas variadas e bastante demoradas visitas ao mesmo.
O exemplo dos mestres, à semelhança do defendido por Cézanne, é uma
prática no clube de plástica. Para cada exercício, ou conjunto de exercícios,
tomou-se como exemplo obras de diferentes autores, convidando os alunos a
repetir o seu trabalho à sua maneira. Mas porquê repetir?
É através da repetição que aprendemos desde que nascemos; aprendemos
a falar e a reconhecer o mundo que nos rodeia. A repetição é fundamental para
a estruturação individual, é ela, em conjunto com a recordação, que permite a
significação — a identificação de algo que se reconhece, porque é repetido. É ela
que possibilita a existência de signos e a consequente estruturação da linguagem e do pensamento e posteriormente do espírito critico (Derrida, 2012:57).
No clube de plástica usamo-la para promover o reconhecimento de autores
e para indicar possibilidades de expressão criativa. Porque repetir não é necessariamente apenas imitar o que já foi feito, mas informar o espírito e os sentidos, progredindo segundo um processo criativo.
Repetimos, porque repetir, é sempre repetir o irrepetível, no sentido que
quando repetimos nunca o fazemos igual ao modelo, mas sim de forma transformada. E repetir é apreender e aprender. Nestas repetições irrepetíveis, está
implícito o conceito de diferença (Ribeiro, 2014:17): a diferença nas repetições,
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— Inserir em contexto de aula vocabulário técnico específico e conceitos-chave;
— Exemplificar, sempre que possível, os exercícios através do trabalho de
autores, promovendo o seu reconhecimento e a aprendizagem através
do conceito pedagógico de repetição, fomentando o direito à diferença;
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Figura 1 ∙ Desenho a partir de traço aleatório. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Trabalho de grupo utilizando media alternativa como
esponjas de banho, as mãos ou balões. Fonte: própria.

Desenho

Utilizando como media principal o carvão e a grafite sobre folhas de papel, foram executados exercícios de desinibição, como o desenho cego e o desenho
com a mão não dominante. Estes foram exercícios de abertura do ano letivo e
com os quais se pretendia estimular os alunos a soltarem-se tanto graficamente, como na interação com o docente e os restantes elementos do clube. Ainda,
com o objetivo de tornar a prática divertida, foi executado um jogo muito bem
aceite pelos alunos: a partir de um traço aleatório a caneta (de duração de 2 segundos apenas!), e da sua posterior observação, os alunos foram convidados a
completar o desenho conforme o que este lhes sugeria (Figura 1). Este exercício
teve um número significativo de resultados surpreendentes.
Através de exercícios diversificados foi explorada a distinção entre os vários
planos de representação e a pertinência da linha do horizonte, assim como da direção luminosa e as diferenças entre sombra própria e sombra projetada.
Como métodos alternativos de desenhar, a borracha branca e a linha de coser foram empregues como riscadores, tendo sido utilizados meios rigorosos
de desenho de modo a criar composições análogas à op art, através do uso de
matrizes pensadas e executadas pelos estudantes.
Para todos os exercícios em geral, nos exercícios de observação em particular, os alunos foram convidados a decidir acerca da orientação da folha de papel,
para que o resultado pretendido nela se enquadrasse da forma mais apropriada.
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a diferença do repetir e a diferença entre indivíduos e personalidades. Desta
forma a repetição é uma prática inclusiva, que promove a aceitação da diferença, tão crucial na idade pré-adolescente e adolescente.
Para cumprir os objetivos propostos, as aulas do ano letivo foram divididas
em capítulos, um para cada disciplina artística: Desenho, Pintura, Escultura,
Instalação e Land Art, todos com exercícios específicos. A ordem pela qual se
apresentaram aos alunos estes capítulos tinha como objetivo fazer uma progressão das duas para as três dimensões: partindo desde a folha de papel enquanto elemento de reflexão intimista (desenho), passando por trabalhos desenvolvidos em grupo, visando a exploração das três dimensões, chegando por
último à comunidade próxima, através de um trabalho de land art.
Para todos estes capítulos tentou-se corresponder uma exposição/ apresentação à comunidade escolar dos trabalhos efetuados, com o fim de recompensar o esforço desenvolvido pelos alunos e motiva-los para a continuação da
prática plástica. De seguida, apresenta-se uma breve descrição dos capítulos e
uma seleção dos exercícios propostos.
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Figura 3 ∙ Alunos a pintar a Assemblage. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Assemblage. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Assemblage. Fonte: própria.

Escultura

No respeitante a esta disciplina, foram experimentadas diferentes técnicas de
adição (como o barro ou a pasta de sal) preparadas na sala de aula, com as quais
foram modeladas pequenas figuras à escala da mão, segundo um tema de grupo
escolhido pelos alunos de cada sessão.
O exercício melhor sucedido dentro desta categoria foi a Assemblage (Figura
3 e Figura 4), tendo recaído sobre o trabalho da artista Lourdes Castro o exemplo
a ter como referência: a partir de brinquedos velhos e muitas outras peças opcionais, bem como das pequenas figuras escultóricas construídas anteriormente
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Esta foi a disciplina artística utilizada para explanar as diferenças entre figurativo
e abstrato: neste contexto, os alunos tomaram contacto com artistas como Jackson Pollock, Hans Hartung ou Pablo Picasso, tendo sido convidados a pintar à
maneira destes.
Para a execução do exercício referente a Pablo Picasso, foi utilizado um autorretrato pintado de cada aluno, recortado em formas geométricas, cujos fragmentos foram posteriormente re-montados, compostos e colados, desconstruindo a ideia de retrato imediato. Enquanto a maior parte dos alunos achou
engraçado “desfigurar” um trabalho aparentemente acabado, houve aqueles
que reagiram com resistência à ideia de poder estar a estragar um trabalho que
lhes parecia finalizado, estando em equação a hipótese de, em experiências futuras, o exercício deixar de ser um auto-retrato para ser apenas um retrato, com
o objetivo de ferir menos suscetibilidades.
Para exemplificar o trabalho de Jackson Pollock ou Hans Hartung, os alunos
foram agrupados e através da técnica de dripping e o uso de materiais alternativos como esponjas de banho, as mãos, arame, lixa ou balões, pintaram áreas de
grandes dimensões (Figura 2). Este exercício gerou um efeito de libertação das
convenções muito apreciado pelos alunos, que se sentiram autorizados a agir
contra o sistema vigente a que estão habituados.
Através do trabalho de Juan Miró explicitou-se o conceito de contraste, utilizando-se a técnica de colagem para sobrepor papeis coloridos e pintados a cartolinas, experimentando quais as opções que resultavam num maior ou num
menor efeito de visibilidade.
Foram ainda exploradas técnicas de pintura como o marmoreado, a estampagem e a serigrafia, servindo esta última de mote de introdução ao conceito de
múltiplo de obra de arte, tendo sido feitas, por cada matriz, uma série de cópias
(todas com as suas respetivas particularidades únicas).
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Pintura
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por adição, os alunos energicamente montaram as suas caixas, colando materiais, peças e objetos na sua composição tridimensional, que posteriormente
pintaram com spray colorido de uma só cor, tornando o objeto criado numa peça
original, fundindo os diversos materiais do conjunto em composições coerentes.
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Instalação

Para melhor compreender o que define o conceito de instalação, foram introduzidas ao conhecimento dos alunos obras de Ana Vieira, Hélio Oiticica e Pedro Cabrita Reis. Esta introdução foi acompanhada de uma conversa acerca do
que caracteriza a instalação, abordando diferenças e pontos de contacto com
a escultura e a arquitetura; de seguida optámos por exemplificar este capitulo
através de dois trabalhos/jogos.
No jogo da personalidade (inspirado numa exposição feita pelos alunos do
mestrado em Ensino das Artes Visuais da UL, em julho de 2015, na Faculdade
de Belas-Artes), os alunos escolheram variadas palavras-chave para descrever
aspetos essencialmente psicológicos da sua personalidade.
Depois de dispostas essas palavras pelo chão, cada aluno teve a oportunidade de construir a sua linha de personalidade, que consistia numa seleção mais
curta dos adjetivos disponíveis (Figura 6). Desta instalação resultou uma teia
constituída pela intervenção das personalidades do clube de plástica; este foi um
exercício cativante uma vez que os pré-adolescentes e adolescentes detêm uma
atitude tendencialmente egocêntrica, estando empenhados a descobrir quem
são, quais as suas singularidades bem como quais os aspetos de contacto com
os outros que lhes permitam a integração social. Uma vez que se constatou que
nem todos os alunos apreciam, no mesmo grau, a exposição da sua persona, foi
possibilitada aos alunos mais reservados, a construção da sua parte interventiva durante o período de intervalo, num ambiente mais intimista.
O segundo jogo, transformar a mesa no meu espaço habitado, permitiu que
pequenos grupos tomassem temporariamente como seus, estiradores, mesas e
cadeiras, podendo manipulá-los, transformando-os em espaços vivenciais por
eles preestabelecidos ou sugeridos através da manipulação dos objetos no local.
Posteriormente, foi permitida a inclusão de outros objetos, reciclando muitos
dos trabalhos de maiores dimensões realizados anteriormente em grupo, dando-lhe novas funções. Estas instalações pretendiam ser visitadas por espetadores,
atraindo aquando do processo de construção a atenção de muitos alunos não inscritos no clube, curiosos devido à aparente revolução operada na sala, ou convidados pelos alunos participantes. Cada grupo construiu desta forma o seu espaço
instalativo, ao qual atribuiu um nome, e que se tornou por sua vez parte duma
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Figura 6 ∙ Montagem da instalação: Jogo da Personalidade.
Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Montagem e interação com a instalação:
Transformar a mesa no meu espaço habitado. Fonte: própria.
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Figura 8 ∙ Montagem e interação com a instalação: Transformar
a mesa no meu espaço habitado. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Montagem e interação com a instalação:
Transformar a mesa no meu espaço habitado. Fonte: própria.
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instalação maior — uma pequena cidade (Figura 7, Figura 8, Figura 9) — constituída pelo conjunto de todos os trabalhos, ocupando todo o interior da sala do clube.

Conclusão

Dentro dos objetivos propostos, foram introduzidos nas aulas conceitos-chave
através de exercícios práticos e, pretendendo destacar cada disciplina artística,
foi promovida a discussão acerca das fronteiras entre a pintura e o desenho, a
escultura e a instalação, a instalação e a land art, tentando explicitar que são diferentes disciplinas artísticas, mas cujas fronteiras se entrecruzam, misturam,
nem sempre fáceis de distinguir, mas que, contudo, servem cada uma difere
ntes objetivos.
Foi promovido o reconhecimento de autores, e a repetição à nossa maneira
da sua maneira de trabalhar, tendo sempre em conta que o repetir nunca é pura
mimese originária, mas o absorver de informação — aprender a fazer, sentir e
pensar através do exemplo de mestres. Como a repetição e a diferença são duas
faces da mesma moeda (Derrida, 1968), a repetição pretendeu também verificar as diferenças entre cada aluno e entre os seus resultados, como uma vantagem resultante do processo criativo.
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Land Art

Após o visionamento do documentário acerca do trabalho de Andy Goldsworthy, Rivers and Tides (Riedelsheimer, 2001), e estando as condições climatéricas
favoráveis, foi promovida a discussão acerca do que significa Land Art . Focando-se esta conversa no significado do nome da disciplina, no tipo de materiais
utilizados nestas intervenções e na sua relação com o lugar.
Para colocar em prática o apreendido, dirigimo-nos ao parque dos Moinhos
do Restelo para intervir. Cada grupo de alunos após ter explorado o parque e
recolhido matéria-prima local, decidiu qual o sítio ideal para deixar a sua marca efémera, conforme o que lhes sugeriu o local em conjunto com elementos
encontrados. Os resultados foram documentados através de fotografias, tendo
ficado o convite para, segundo a vontade individual, poderem retornar ao parque, de modo a verificar a forma como a sua marca/obra evoluiu com o tempo,
e com a convivência com outras pessoas no mesmo local. Importa salientar que
os alunos ficaram conscientes de que estas seriam sempre marcas efémeras
cuja existência apenas era possível estender através do seu registo imagético.
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Resumo: Este artigo apresenta o processo de

Abstract: This paper presents the process of cre-

criação de um jogo educativo, visando o público escolar, especialmente, para promover
o contato com o acervo do Museu de Arte
Contemporânea do Rio Grande do Sul – MACRS. O principal objetivo do jogo é divulgar
algumas das obras do acervo desse museu,
proporcionando momentos de apreciação,
reflexão e discussão sobre arte contemporânea, de forma lúdica e participativa.
Palavras-chave: jogo educativo / objeto de
aprendizagem / ensino de artes visuais / ludicidade / experiência.

ating an educational game especially aimed at
school audiences, in order to promote contact
with the collection of the Contemporary Art
Museum of Rio Grande do Sul (MACRS). The
main objective of the game is to disclose some of
the works of this museum collection, providing
moments of enjoyment, reflection and discussion
on contemporary art, in a playful and participatory way.
Keywords: educational game / learning object
/ visual arts teaching; playfulness / experience.
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Conhecendo o acer vo
do MACRS através
de um jogo educativo

114
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Introdução
Este artigo apresenta o processo de criação de um jogo educativo, visando o
público escolar, especialmente, para promover o contato com o acervo do Museu
de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul – MACRS. O projeto foi desenvolvido durante os anos de 2014 e 2015 e objetivou a proposição de um material lúdico e que proporcione interação entre os participantes e com o campo de
conhecimento das artes visuais. Além de poder ser distribuído em escolas de
educação básica, o jogo pode ser utilizado por visitantes do museu, em geral.
O jogo foi desenvolvido pelo grupo do Núcleo de criação de objetos de
aprendizagem para o ensino de artes visuais – NOA, que congrega estudantes
do curso de Licenciatura em Artes Visuais, do Departamento de Artes Visuais,
do Instituto de Artes da UFRGS, e alguns professores atuantes na educação
básica, sob a coordenação de professora deste curso superior. O NOA pretende
promover a reflexão sobre processos de aprendizagem, produzir materiais educativos e jogos para o ensino de artes visuais, bem como trabalhar com a formação de educadores interessados em produzir e utilizar esse tipo de material. É
imprescindível, em nosso contexto educacional, incluindo a educação básica e
a educação superior, estimular a pesquisa e a produção de materiais pedagógicos, bem como observar que efeitos produzem na aprendizagem.
Além do processo de criação do jogo, intitulado Conhecendo o acervo do
MACRS, serão aqui abordados alguns conceitos norteadores do trabalho e das
reflexões que o acompanham, como objetos propositores, experiência, ludicidade, jogo e interação.
Nesta investigação prático-teórica, buscamos apoio em alguns autores
referenciais que se debruçam sobre temas pertinentes à criação de materiais
educativos e aspectos que envolvem a aprendizagem a partir de sua utilização,
como Miriam Celeste Martins, Johan Huizinga e John Dewey, entre outros.
1. Projetos entrelaçados
O tema da pesquisa em andamento, desde 2013, é a criação e utilização de materiais didáticos e objetos de aprendizagem para o ensino de artes visuais. O projeto intitula-se Criação de objetos de aprendizagem para o ensino de artes visuais:
processos de construção, uso e avaliação e tem como principais objetivos: promover a reflexão sobre processos de educação em artes visuais, intermediados
por objetos de aprendizagem, estimulando a pesquisa e a produção/criação de
materiais pedagógicos para o ensino de artes; contribuir para a formação inicial
e continuada de professores e educadores e promover o estudo de recursos que
auxiliem na produção de materiais didáticos, com e sem uso de tecnologias.

2. Pressupostos conceituais
Para o desenvolvimento de nosso trabalho, buscamos fundamentar nossas ações
em alguns conceitos e pesquisas realizadas por autores que se ocupam de questões que interessam à produção e uso de materiais didáticos. Nos interessamos
em pesquisar sobre: ludicidade; interação; participação ativa; gosto por aprender;
aprendizagem como criação de memórias; o papel da experiência na aprendizagem; interdisciplinaridade; contato com obras da arte e da cultura visual; objetos
propositores; professor/a como propositor/a; mediação e curadoria educativa.
Um dos principais conceitos norteadores do trabalho é o de objeto propositor, abordado por Miriam Celeste Martins, com um grupo de pesquisa sobre
mediação cultural e curadoria educativa. Trata-se de pensar o material didático
sob a ótica da produção artística, a partir da produção de alguns artistas nos
anos 60 e 70, no Brasil, que propuseram uma arte participativa, exigindo outra
posição do antes observador, tornando seu contato com a proposição artística,
uma experiência. Intencionava-se que esta fosse uma experiência transformadora, que proporcionasse uma vivência e interação entre sujeitos. A obra passa
a ser um acontecimento e os autores são todos os que participam da experiência. Lygia Clark é uma destas artistas, que em determinado momento passa a se
denominar de propositora. Daí surge o conceito de objeto propositor, entendido
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Este projeto de pesquisa está ligado ao projeto de extensão Núcleo de criação
de objetos de aprendizagem para artes visuais – NOA, criado em 2012, e que reúne
um grupo de estudantes de graduação, da Licenciatura em Artes Visuais, e professores da Educação Básica, com o intuito de produzir materiais educativos e
jogos para o ensino de artes visuais, trabalhar com a formação de educadores
interessados em produzir e utilizar este tipo de material e refletir sobre a importância da presença de materiais didáticos e objetos de aprendizagem em diversos contextos educativos, ligados às artes visuais.
Não existem muitas pesquisas neste campo, na área de ensino de Artes
Visuais, e consideramos necessário investir neste sentido. Esta temática relaciona-se com o interesse em investigar de que forma estes materiais podem
colaborar para a aprendizagem em Artes Visuais, de forma interdisciplinar e na
interação entre aprendizes. Considera-se que a construção de conhecimentos
nunca ocorre de forma linear, descontextualizada e isolada, e que os materiais
de uso em situações de aprendizagem podem contribuir, e muito, para que os
sujeitos envolvidos aprendam. Mas, para isso, precisam ser meticulosamente
planejados, em função desses sujeitos e do conhecimento ou da área de conhecimento em questão, nas suas relações com outras áreas.
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como “suporte, aberto e múltiplo, para o desafio de promover encontros significativos com a arte e a cultura” (Martins, 2005:94).
Utilizamos este conceito como motivador para a produção de materiais que
tenham abertura para a criação imaginativa, a reflexão participativa e crítica e o
engajamento de cada um em seu próprio processo de aprender, com a consciência de que só será aprendido aquilo que se experimentar de forma ativa e prazerosa. Os materiais precisam propor algo a ser feito, experimentado, pensado e
sentido, criando memórias e afetos.
Nesta mesma direção, nos interessam as contribuições de John Dewey, que
aponta para a necessidade de produzir deslocamentos no âmbito da ação educacional, de modo a aproximar pensamento e ação, produzindo experiências.
Para John Dewey a experiência gera uma organização e ampliação de significados e a relação entre pensar, perceber, conhecer e descobrir. A educação é um
processo de reconstrução da experiência. Para este autor, arte e vida se aproximam na experiência, e a arte é essencialmente educativa. Os processos de
produção artística também geram experiência e toda a arte é e produz experiências, que integram o sujeito consigo mesmo e com o mundo (Dewey, 2010).
Dewey conceitua a formação da experiência pela retenção do dado, sem isso a
experiência não acontece porque ela tem a ver com interação e continuidade, e sempre é
para resolver uma situação problemática. [...] Para o autor, a natureza da experiência
é primeiramente tentativa de significação e manifesta-se tanto no experimento
quanto na experimentação. Quando há uma atividade continuada acontece uma
mudança no indivíduo pelo experimento, podendo essa movimentação ser chamada
de significação. Diante da experiência, atuam-se e sofrem-se as consequências ao se
aprender alguma coisa pelo ato experienciado [...]. (Mascaro, 2012:45)

Pretende-se, com a proposição de materiais didáticos e objetos de aprendizagem, criar condições de experimentar, em atividades continuadas e organizadas, a transformação dos sujeitos pela aprendizagem – uma aprendizagem
que envolve processos de atribuição de sentido e significação. É importante que
os materiais estimulem o pensamento e a ação para, desta forma, ser possível,
de fato, aprender algo com sentido pessoal.
Outro aspecto que nos interessa e não pode deixar de estar presente nos
materiais de uso educativo é a própria ideia de jogo e da importância da ludicidade na aprendizagem. Vários autores se ocupam dessa questão, mas Johan
Huizinga ainda é um dos principais referenciais, em sua obra Homo ludens:
o jogo como elemento de cultura (2005). Para Huizinga, jogar é intrínseco ao
humano. O lúdico é um dos pilares da cultura e marca tudo o que é humano.
O jogo, para ele, é forma de pensamento, distinta e produtora de significados.
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Figura 1 ∙ Embalagem do jogo Conhecendo o acervo do MACRS.
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Experimentação do jogo Conhecendo o acervo do
MACRS. Fonte: própria.
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[...] o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Ultrapassa
os limites da atividade puramente física ou biológica. É uma função significante,
isto é, encerra um determinado sentido. No jogo existe alguma coisa “em jogo” que
transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação. Todo jogo
significa alguma coisa. (Huizinga, 2000:5)

O jogo rompe com a lógica do cotidiano e é espaço privilegiado de simbolização. Nos interessa inserir este aspecto, do lúdico, em nossas proposições,
pois ao jogar/brincar, se aprende e de forma envolvente, na relação com outros,
operando a construção de conhecimentos através da afetividade.
3. O projeto Conhecendo o acervo do MACRS
O projeto com o MACRS, para a construção do jogo Conhecendo o acervo do
MACRS (Figura 1), teve início em 2014, por ocasião da 12º Semana Nacional de
Museus, no Brasil, que ocorreu de 12 a 18 de maio, sob o tema Museus: as coleções criam conexões. Nesta ocasião a direção do MACRS manifestou interesse
em estabelecer uma parceria, ou seja, criar uma conexão de sua coleção com
a dimensão educativa, através de projetos propostos por docentes do curso de
Licenciatura do Departamento de Artes Visuais da UFRGS.
A partir deste contato foi elaborado o projeto de criação de um jogo, com
a intenção de trabalhar o acervo do museu. A metodologia de trabalho se deu
pelas seguintes etapas: pesquisa de possibilidades de jogos, sendo definido que
seria elaborado um jogo de cartas, com imagens de obras do acervo; pesquisa de
imagens das obras do acervo; visita ao acervo e contato com o núcleo de acervo
e pesquisa do museu; seleção das obras; pesquisa sobre o trabalho dos artistas
selecionados; elaboração do material coletado; construção da dinâmica do jogo
e dos elementos físicos; estabelecimento de aspectos de design do jogo; confecção de um protótipo; experimentação e avaliação do uso do jogo. Todas as
etapas foram feitas em conjunto e discutidas nas reuniões quinzenais do grupo,
durante o ano de 2014 e início de 2015.
O jogo apresenta algumas obras que fazem parte do acervo do MACRS através de cartas com imagem fotográfica, ficha técnica e algumas informações
sobre cada trabalho artístico. As cartas são divididas em oito categorias, referindo-se a algumas das mais significativas formas de manifestação da linguagem visual na contemporaneidade: desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo, objeto e apropriação, instalação e intervenção. De entre as obras
do acervo do MACRS são privilegiadas produções de artistas que nasceram
ou viveram/vivem e trabalharam / trabalham no Rio Grande do Sul. O principal objetivo do jogo é difundir e tornar mais conhecidas algumas das obras do
acervo desse importante museu de nosso estado, proporcionando momentos
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Figura 3 ∙ Cartas do jogo Conhecendo o acervo do MACRS.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Cartas do jogo Conhecendo o acervo do MACRS.
Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Verso das cartas com categorias de obras, do jogo
Conhecendo o acervo do MACRS. Fonte: própria.
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de apreciação, reflexão e discussão sobre arte contemporânea. Acompanham
as imagens, cartas com perguntas e afirmações que pretendem estimular o diálogo e o pensamento sobre as produções artísticas apresentadas.
A avaliação do jogo está sendo realizada através de uso experimental (Figura
2) em diferentes níveis de ensino e faixas etárias, observando-se a interação do
público com o material. Observa-se que o jogo proporciona interação e discussão sobre as questões propostas, de forma lúdica e participativa, atingindo-se
os objetivos propostos.
3.1 Processo de criação do jogo
Ao iniciarmos o desenvolvimento da parte gráfica do jogo Conhecendo o Acervo do
MACRS foram pesquisados jogos de diferentes temáticas, alguns independentes e
outros jogos conhecidos no mercado. Buscamos confeccionar um material inovador, mas que ao mesmo tempo possuísse referências nos jogos que circulam entre
o público escolar e o adulto. Logo, foram avaliadas as propostas de layouts apresentadas pelos integrantes do grupo, e visando criar uma identidade visual atrativa ao
público alvo chegamos ao resultado final apresentado neste artigo. A parte gráfica
do jogo foi construída através de um software online gratuito de fácil acesso e utilização, objetivando uma construção mais aberta e colaborativa entre os membros
do grupo. Ao optarmos por trabalhar com esse tipo de software enfatizamos as possibilidades existentes de criação de objetos de aprendizagem que abrangem um
grande público e que não demandam recursos difíceis de serem manuseados.
O jogo é composto por: 64 cartas com imagens e dados sobre obras do
acervo do MACRS, divididas em 8 categorias identificadas por cores distintas,
64 cartas com afirmações ou perguntas específicas sobre as obras do jogo, identificadas por tarja e verso vermelhos, 64 cartas com afirmações ou perguntas
gerais sobre as obras do jogo, identificadas por tarja e verso amarelos, ficha com
apresentação e regras, e um livreto com todas as afirmações e perguntas sobre
as obras, indicando a que obra devem ou podem se referir.
Durante o desenvolvimento deste material foram estipulados critérios com
base no que se considera fundamental para se ter uma aprendizagem relevante
em arte. Ao se trabalhar com jogos que possam desempenhar a função educativa, é necessário planejar sua dinâmica levando em conta que os jogos podem
estar relacionados somente ao caráter lúdico, ou, como é o caso deste material,
estar vinculado à apropriação de aprendizagem pelo aluno, à estimulação e à
construção de novos conhecimentos (Santos, 2008).
O foco do jogo desenvolvido são as obras de arte, suas categorias e as possibilidades de discutir os limites conceituais entre as técnicas e suportes através
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do diálogo entre os participantes, e da reflexão proporcionada pela dinâmica do
jogo. Sendo assim, ao desenvolvermos o objeto em forma de cartas, nos ocupamos em criar um design que não prejudicasse a apreciação das imagens e reservasse espaço para a ficha técnica das obras, além de um pequeno parágrafo sobre
o artista ou obra. Optamos por utilizar o tamanho de um papel A5, maior que o
convencional para um baralho de cartas, e usar como base um fundo branco, para
não contrastar com as reproduções fotográficas (Figura 3 e Figura 4).
A fim de que o material possa ser utilizado para outras modalidades de jogos,
ficando a critério dos usuários, cada categoria é separada por cores distintas e as
cartas numeradas de 1 a 8, além de apresentarem uma barra na parte de baixo,
indicando a categoria à qual determinada obra pertence. Introduzir esses elementos permite que os jogadores criem novas associações e explorem as dinâmicas de jogo, sendo possível jogar diferentes jogos a partir do mesmo material.
Para que as categorias não sejam identificadas durante a distribuição das
cartas, o verso das cartas que apresentam os artistas e suas obras é identificado
pela cor azul e pelo padrão, desenvolvido especialmente para este material, formado pelo logotipo do museu, além do nome do jogo (Figura 5). Já as demais
cartas de perguntas e proposições, apresentam o mesmo padrão, porém em
cores distintas, de modo que o mediador do jogo possa identificar e localizar
a correspondência da carta no livreto informativo que acompanha o material.
Pretende-se com essas cartas criar a dinâmica do jogo, pois são elas que
promovem a ação e o diálogo entre os jogadores. Ao ser sorteada uma carta
com proposições gerais – cartas amarelas, o jogador pode, por exemplo, se
deparar com a seguinte afirmação sobre as obras: “Faz nos lembrarmos de um
brinquedo da infância”. Neste momento todos os jogadores são instigados a
buscar em suas cartas alguma obra que se relacione com essa afirmação e mostrá-la ao grande grupo. É este movimento que gera o debate e a conversa entre
os participantes, pois cada jogador defende a relação da sua obra com a afirmação sorteada. No caso do mediador sortear uma carta vermelha, com proposições específicas sobre uma das categorias, como podemos perceber nesta
proposição pertencente à categoria de Instalação e Intervenção: ”O corpo faz
parte dessa obra.”, a ação de selecionar as obras se restringe aos participantes
que possuem cartas pertencentes à categoria sorteada. Mas igualmente promove o diálogo, uma vez que uma mesma afirmação pode se relacionar com
mais de uma obra. Dessa forma a dinâmica do jogo se constitui de maneira
a promover a aprendizagem, o desenvolvimento intrapessoal e interpessoal,
facilita o processo de socialização e expressão (Santos, 2008), além de criar
momentos de questionamentos, de debates, de argumentação e de incentivar
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o olhar atento e perceptivo dos jogadores sobre as obras de arte, de forma criativa e ao mesmo tempo crítica.
Conclusão
Em nosso campo de atuação educativa muito há a fazer, experimentar e avaliar
em relação ao uso de objetos propositores, entendidos como material didático e
de suporte à aprendizagem. A área de ensino de artes visuais carece de pesquisas e produções a este respeito, no Brasil.
Intencionamos, com nossas pesquisas e proposições de materiais, ligadas a contextos específicos, mas não fechadas apenas nestes, contribuir nesta
reflexão e proporcionar a troca de experiências significativas. Acreditamos na
importância de os próprios educadores produzirem materiais de trabalho, que
podem ser compartilhados e gerar novas ideias, no sentido de serem ampliadas
as possibilidades de interação e aprendizagem no campo das artes visuais, e em
suas relações com outros campos de conhecimento.
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Resumo: Um projeto que potencia uma nova

Abstract: A project which promotes a new way of

forma de encarar o desenho, usando a expressão do corpo e do movimento para o criar
e aplicando ideias que cruzam percursos de
artistas das artes plásticas, performativas e
da dança, numa proposta em que sensibilidade, criatividade e capacidade inventiva se
conectam e ativam mutuamente. Desenhos
de corpo inteiro, numa exploração desbloqueadora e potenciadora do ato de desenhar.
Palavras-chave: desenho / gesto / movimento / potenciar / criar.

looking at the act of drawing, using the expression
of the body and its movement to draw applying
ideas that cross choices of artists from the visual
arts , performance and dance, in a proposal in
which sensitivity , creativity and inventiveness
connect and activate each other. Drawing with
the all body in a unblocking and potentiating
exploration of the act of drawing.
Keywords: drawing / gesture / movement /
potentiating / create.

O corpo como ferramenta viva que se mexe, anda, corre e dança ao mesmo
tempo que desenha ajudado por instrumentos pensados para descobrir e potenciar o desenho a cada gesto e a cada movimento.
Como desenhamos? Com que partes do corpo desenhamos? Se todo o corpo
mexe, todo o corpo desenha?
A compreensão de que o corpo vê, sente, observa e interpreta leva à conclusão de que todo o corpo desenha, ou pode desenhar. Do cruzamento desta ideia
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Do Gesto ao Desenho:
desenhos com
o corpo inteiro
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de que somos seres de corpo inteiro e de que o nosso movimento pode gerar
desenho, na sua forma mais instantânea e sensorial, nasce este projeto que
cruza a potenciação do ser como um todo ativo, desbloqueando a parte motora
e desconstruindo a normatividade, remetendo para a experimentação livre do
movimento cinestésico do desenhar, próprio em nós quando crianças pequenas e que vai sendo condicionado com o tempo e com a escola, com as posturas
mais rígidas e direcionadas que temos de adotar para trabalhar numa secretária, com as folhas de papel no plano horizontal e com recurso ao movimento do
desenhar ligado apenas à articulação do pulso e a pequenos movimentos dos
dedos, movimentos entrecortados e bloqueadores da própria atitude e gestualidade de que o desenho precisa de ter.
O desafio lançado aos alunos, duas turmas do 5ºano do 2ºciclo do ensino
básico foi o de criarem instrumentos para desenhar que se incorporem numa
parte do corpo à escolha e com a qual gostassem de desenhar – de que forma o
simples movimentar pode originar um desenho?
Um desenho que nasce de uma exploração ligada à satisfação, ao contentamento – experimento porque gosto de o fazer, desenho porque gosto de o fazer.
Vamos explorar como o corpo desenha e como podemos ser levados por ele
a desenhar. Vamos descobrir como dançar, andar de skate ou simplesmente
andar e mexer o nosso corpo, podem ser processos de experimentação do desenho. Nesta abordagem explora-se o corpo, a sua interação com o espaço e a sua
capacidade desenhadora.
À ideia do movimento que gera desenho acrescentaram-se a visualização de
obras de alguns artistas que exploraram já, de alguma forma, esta ideia nos seus
trabalhos criando uma base de trabalho mais sólida e sustentada para o nosso
projeto numa metodologia assente na proposta triangular de Ana Mae Barbosa
(1996), em que produção, apreciação e contextualização são agentes determinantes (Almeida & Carvalho, 2007).
Foram apresentados Sónia Delaunay (Figura 1), com os seus círculos órficos
feitos à medido do gesto e amplitude do seu braço – pintura à escala do gesto e
movimentos circulares – cruzamento com a ideia de Merce Cunningham de que
todo o nosso corpo se mexe em formas circulares, Artur Cruzeiro Seixas (Figura
2) com a peça Mão com aparos nas pontas dos dedos numa hipótese de gesto
que desenha e Rebeca Horn (Figura 3) com a sua máscara com lápis que riscam
e desenham ao sabor do movimentar da cabeça. Os alunos tiveram a oportunidade de ir ver a experiência teatral a “Viagem de Sónia Delaunay” (Figura 4),
cheia de estímulos visuais relacionados com este tema – há uma altura em que
no chão se projeta uma das peças da artista e a atriz dança em cima dos círculos
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Figura 1 ∙ Portugal, Sónia Delaunay, 1937, Reconstrução em
vinil da pintura mural realizada para a decoração do Pavilhão
dos Caminhos de Ferro da Exposição Internacional das Artes e
das Técnicas, Paris, feito em 2015 a partir do estudo original do
Museum of Artistic Process and Public Art, Lund, Suécia Fonte:
Museum of Artistic Process and Public Art, Lund, Suécia © Pracusa
2015091
Figura 2 ∙ Mão, Artur Cruzeiro Seixas, 1960, Escultura sobre
cabedal, vidro e aparo, Fundação Calouste Gulbenkian Fonte:
Fundação Calouste Gulbenkian
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como se os seu pés desenhassem o que vemos. Fizeram igualmente pesquisas
sobre a obra do casal Delaunay. Foram mostradas obras em projeção dos outros
dois artistas de referência para relacionar objetos que desenham com o corpo
que se movimenta encarando a obra de arte como estrutura e fio condutor do
processo de criação.
Avançámos depois em explorações de corpo inteiro. Os alunos foram convidados a explorar o movimento do seu corpo comprovando que todas as nossas articulações, e não só, podem produzir automaticamente desenho – explorámos metodologias da dança herdadas de Cunningham e Laban. O primeiro,
bailarino pós-moderno que desenvolveu a técnica de improvisação com o propósito de dissociar as várias partes do corpo, potenciado o movimento único e
autónomo de cada uma, em que a exploração por círculos emerge como técnica
de criação de movimento diferenciado, pioneiro do acaso defende que a dança
pode cingir-se a qualquer parte do corpo e não necessita de um corpo de bailarino, qualquer corpo detém em si a capacidade de movimento e logo o potencial
da dança (Vieira, 2011). Assim explorámos movimentos separados por articulações e comprovámos que o corpo humano se mexe essencialmente por círculos
e que cada parte articulada pode potencialmente desenhar.
O segundo, bailarino, coreógrafo e pedagogo, Rudolf Laban (1971) defende
que o corpo em si já é expressão (Quites, 2016), traz para a dança contemporânea a expressão característica de cada corpo e o uso dos gestos do quotidiano, e do movimento repetitivo das fábricas e dos trabalhos manuais para o
universo da dança e desenvolve a questão da memória corporal com os seus
estudos sobre o movimento humano. Segundo a metodologia Laban tudo é
dançável, tudo inclui um clip para prender papeis ou uma obra de arte, e todo
o movimento é aplicável em dança, este pressuposto tem influenciado grandes
coreógrafos e bailarinos modernos, pós-modernos e contemporâneos e serviu de mote para validar os movimentos de cada aluno, com as características
específicas do corpo de cada um, e levá-los a experimentar dançar as obras dos
Delaunay, os seus círculos órficos (Vasconcelos, 2016).
Com estas novas noções sobre o corpo, o movimento e a abrangência
do desenho foi-lhes solicitado que criassem instrumentos que possam ajudar o nosso corpo a desenhar, neste desenho instantâneo, fluido e orgânico
que normalmente deixamos de fora do ensino do desenho, mas que pode ser
um forte potenciador do mesmo, permitindo desenvolver a autoconfiança, o
gosto pelo desenho e a sua valorização enquanto área da maior importância,
quer na sua autonomia, quer como ferramenta imprescindível nas várias vertentes da formação artística.
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Figura 3 ∙ Máscara de lápis, Rebecca Horn, 1972.
Fonte: Horn (2010).
Figura 4 ∙ A viagem de Sónia Delaunay, Teatro para Jovens
a partir dos 10 anos, Fundação Calouste Gulbenkian, 2016.
Fonte: Pedro Duarte Gonçalves.
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Nesta altura foram então visualizadas as obras Mão, Artur Cruzeiro Seixas
(Figura 2), e Máscara de lápis, Rebecca Horn (Figura 3), como exemplos do
campo das artes plásticas/visuais de uma resolução possível do exercício. De
como instrumentos que prolongam o nosso corpo e o nosso movimento podem
registar, em desenho esse movimento, essa gestualidade e expressão.
Nestas idades o desenho começa a intimidar, os alunos sentem-se envergonhados dos seus desenhos, que apresentam uma linguagem ainda infantil,
ou seja, pouco naturalistas, e tendem a reprimi-los e a reprimir também a sua
espontaneidade de desenhar e de se expressarem, esta é por isso o início de uma
das fases mais críticas a nível do desenvolvimento da expressão do desenho e
da criatividade, em que a frase “eu não sei desenhar” está sempre na ponta da
língua, pronta a servir de escudo defensivo.
Este projeto convoca imaginação, exploração, experimentação, espontaneidade, satisfação e criatividade abordando um lado do desenho que permite
desenvolver ferramentas e competências desbloqueadoras do indivíduo como
um todo e desenvolver a sua ligação pessoal ao desenho. Pretende-se ajudar
a encarar o desenho como algo que pode estar presente em cada movimento
nosso, como uma ligação direta sempre pronta a acionar-se e que nos potencia
enquanto seres humanos numa abordagem que procura ir ao encontro de cada
um com as suas ideias, especificidades e características promovendo uma ligação do desenho ao gesto e a consequente impressão de atitudes corporais no
próprio desenho – expressividade, promove que os desenhos que assim surgem
se apresentem livres de preconceitos e estereótipos permitindo um sentimento
de realização e de ligação efetiva ao ato/gesto de desenhar.
Esta será uma conquista a adquirir dotando os alunos de novos comportamentos corporais e novas posturas no domínio do desenho que nascem desta
expressão, experimentação e gestualidade, bem como a potenciação do uso do
pensamento criativo em que as ideias se vão cruzando e interligando na criação
de um experimentação total que envolve o corpo, o movimento, o desenho e a
criação de instrumentos que fazem o desenho do gesto acontecer.
O projeto está agora na sua fase de conclusão e têm surgido instrumentos
de desenhar fantásticos que os levam a viajar, em desenhos que se iniciam no
interior das suas cabeças, num processo que nasce do imaginar e projetar um
desenho que já se imaginou no movimento do corpo e em que essa memória
corporal, do gesto e do movimento, agora se materializa nos instrumentos que
podem desenhar e levar esse desenho à sua concretização real e física.
Tem-se assistido a uma clara quebra da rigidez corporal e uma disponibilidade, tanto corporal como mental, maior, uma conquista de liberdade,
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Figura 5 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 6 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 7 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
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Figura 8 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 9 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
Figura 10 ∙ Trabalhos de alunos. Fonte: própria
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autonomia e intenção no gesto e uma presença da criatividade nas suas pesquisas, questões e experimentações. Estão mais disponíveis e mais curiosos numa
conquista de si próprios, autónoma e progressiva.
Ao desenvolvermos este projeto criámos relações que cruzam várias linguagens da arte: dança, pintura, escultura, performance, desenho e mesmo
o design, promovendo o uso e consolidação do pensamento criativo e metodologia projetual.
Do gesto ao desenho potencia uma nova forma de encarar o desenho
usando todo o potencial do corpo e do movimento para o gerar, com ideias que
cruzam percursos de artistas do campo das artes plásticas, performativas e da
dança num projeto em que sensibilidade, criatividade e capacidade inventiva
se conectam e se ativam mutuamente. A consciência de que todo o nosso corpo
se movimenta e que todo o corpo pode desenhar, um desenho instantâneo e
sensorial que potencia o corpo como ferramenta viva e ativa que se expande e
invade o espaço com gestos, traços, cores, formas que nascem dos movimentos
do quotidiano, do corpo de cada um, do movimentar, rodopiar e dançar. Mãos,
pés, cabeças, cotovelos, joelhos e costas surgem prontas para serem equipadas
com instrumentos que desenham e nos levam a desenhar. O desenho como
exploração do espaço, do corpo e do mundo.
Desenhar é tão simples como respirar, é algo que nos é próprio e natural.
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Resumo: Através da ilustração de fábulas de Jean

Abstract: By illustrating Jean de La Fontaine’s fa-

de La Fontaine foi desenvolvido um projeto,
com turmas do 5.º ano, que entrecruzou saberes das disciplinas de Português e de Educação
Visual sobre género narrativo e narrativa visual. O projeto abrangeu o estudo de conteúdos sobre meios riscadores e representação;
e, a aplicação de diferentes metodologias,
permitiu refletir sobre a importância de valorizar e explorar atividades de cariz expressivo.
Palavras chave: narrativa visual / expressão visual / atividade experimental.

bles, a project was developed, with pupils in 5th
grade, which crossed contents from Portuguese
and Visual Education classes on literary narrative
and visual narrative. This project also included the
study of contents on drawing devices, and visual
representation; and the use of different methodologies enabled the reflection on the importance
of valuing and exploring expressive activities.
Keywords: visual narrative / visual expression
/ experimental activity.

1. Narrativa visual e género narrativo: saberes em rede
A Unidade de Trabalho Desenhar no tempo em que os animais falavam, delineada
a partir de fábulas de Jean de La Fontaine, permitiu fazer o estudo contextualizado de assuntos do âmbito da Comunicação e estabelecer a convergência de
saberes entre as disciplinas de Educação Visual (EV) e de Português.
Na disciplina de EV os Objetivos Gerais e os Descritores de Desempenho,
do Domínio de Referência Discurso (D5), referem a aquisição de conhecimentos
sobre: os agentes da comunicação, os elementos da narrativa visual (perspetiva
da narração, personagens, contexto), a organização da informação, o enunciado de um discurso e o relato de uma história, de factos e de acontecimentos
numa determinada sequência temporal, capacidades de dominar a comunicação como um processo de narrativa visual (Portugal, Ministério da Educação e
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Introdução
Raposas que comem queijo, cozinham belas refeições e procuram o convívio
das cegonhas ou que pretendem enganar os galos, tartarugas determinadas
que desafiam a velocidade das lebres, ratos frágeis que libertam leões, lobos
que fazem falsas promessas a garças. rãs que cobiçam a corpulência dos bois.
ou formigas que, na estação quente, trabalham ao som da melodia das cigarras, entre tantos outros, são muitos os cenários apresentados nas fábulas de
Jean de La Fontaine.
O imaginário e as referências expostas nestas narrativas foram utilizadas
para apoiar o desenvolvimento de uma unidade de trabalho, com turmas do
5.º ano, na disciplina de Educação Visual, que teve como intuito a ilustração
de algumas destas fábulas. Dada a especificidade da temática, o projeto facultou a articulação de conteúdos entre as disciplinas de Português e de Educação Visual sobre género narrativo e narrativa visual, tendo também possibilitado efetuar o estudo de assuntos relativos a representação visual e a meios
de expressão.
A dinamização da ação pedagógica considerou fases de trabalho análogas nos dois grupos/turma. No entanto, com intuito de observar o modo
como os alunos respondiam a dinâmicas pedagógicas alicerçadas em diferentes paradigmas educativos, as práticas letivas referentes à fase de estudo
dos materiais de desenho, aplicadas na representação dos animais, foram
distintas. Numa das turmas foi propiciada a exploração de técnicas de expressão e criação diferenciadas; o outro grupo/turma não experienciou esses procedimentos de registo visual, e aplicou os materiais de uso corrente
na figuração dos animais.
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Ciência, DGE, 2012: 6,7). Na disciplina de Português os Domínios de Conteúdos
da Oralidade (O5), da Leitura e Escrita (LE5) e da Educação Literária (EL5) aludem
à aquisição de saberes respeitantes a: compreensão do texto, identificação de
informação essencial e de aspetos nucleares dos textos/de contextos/de ações
e de relações entre personagens e entre acontecimentos, intenções do autor,
reconto, articulação de ideias, sentido da linguagem figurada, personificação,
expressão de ideias e sentimentos, identificação de géneros literários (fábula e
lenda) (Portugal, Ministério da Educação e Ciência, DGE, 2015: 20-2).
Apesar da ênfase do projeto ter versado sobre narrativa visual, o mesmo
abrangeu ainda, na disciplina de EV, o estudo de noções inscritas nos Objetivos Gerais e nos Descritores de Desempenho dos Domínios de Referência
Técnica (T5) e Representação (R5) sobre: o conhecimento de caraterísticas dos
materiais riscadores, a identificação de grupos de recursos e de técnicas de
execução, o uso da representação como instrumento de registo, o desenvolvimento de capacidades de representação (DGE-Ministério da Educação e
Ciência, 2012:5,6).
2. Esboço do projeto: fases de trabalho
O projeto de pedagógico teve como objetivo final a realização de um livro com
a ilustração de algumas das fábulas estudadas. A concretização desta intenção
envolveu a definição de diferentes etapas de trabalho que consistiram:
I — na análise dos textos,
II — no desenvolvimento de estudos gráficos dos animais;
III — na elaboração do livro.
Na fase inicial (I), correspondente ao estudo dos textos, a análise recaiu sobre: a identificação dos acontecimentos e dos personagens principais, o reconhecimento dos contextos e da sequência de ações, a identificação da moral da
história. Após esta interpretação foi elaborado um argumento com “frases-chave” que assinalavam os momentos e/ou factos nucleares das narrativas. Este
“resumo”, e/ou síntese, seria importante para auxiliar a representar as ideias e
a traduzir os acontecimentos narrados para uma sucessão de imagens.
O estudo dos animais que figuram nas fábulas (fase II) adveio da abordagem de conteúdos sobre os materiais riscadores e sobre representação visual.
A ênfase das atividades de ensino/aprendizagem incidiu sobre a aquisição de
conhecimentos relativos às caraterísticas dos meios de registo, à importância
da observação aquando da perceção dos referentes visuais, à análise do todo e
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Figura 1 ∙ Grupo/turma que experienciou recursos expressivos
diferenciados. Alunos do 5.º ano a registar a silhueta dos animais
que figuram nas fábulas com esferográfica e aguada de guache
(2015). Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Grupo/turma que experienciou recursos expressivos
diferenciados. Alunos do 5.º ano a registar a silhueta dos animais
que figuram nas fábulas com esferográfica e aguada de guache
(2015). Fonte: própria.
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das partes, à necessidade de identificar especificidades das formas e de desenvolver um modo individual de expressar/comunicar ideias.
A última etapa (III) foi direcionada a realização do livro, em formato de leporello, tendo sido feita a abordagem de noções sobre narrativa visual e caraterísticas da mensagem visual, tipos de plano, caraterísticas do cenário onde
decorrem as ações, caraterísticas e expressão dos personagens. A transposição
dos textos para uma sequência visual, foi precedida pelo estudo de um guião
(storyboard), tendo por base o argumento que fora elaborado na fase inicial do
projeto. Após a realização dos esboços preparatórios os alunos escolheram a
técnica e os materiais a utilizar e passaram à composição final das ilustrações.
2.1 Atividades de sala de aula: diferentes metodologias
A operacionalização do projeto foi dinamizada segundo uma estrutura base similar nos dois grupos/turma; contudo, as ações pedagógicas correspondentes
à fase de desenvolvimento dos estudo visuais (etapa II) e à abordagem dos conhecimentos foram diferentes.
Num dos grupos/turma as aprendizagens procederam de atividades práticas, de natureza expressiva diversificada, em que prevaleceu a experimentação
e a exploração de técnicas de representação e criação plástica, onde é possível
estabelecer vínculos com ações desenvolvidas no domínio da criação visual.
A outra turma não contactou com essas dinâmicas de expressividade. As
ações de sala de aula foram orientadas pelas disposições do manual da disciplina, e a aquisição de saberes teve por base as menções de caráter teórico inscritas nos objetivos e nas metas curriculares, que aludem à interiorização de
saberes especializados. Os estudos gráficos dos animais foram desenvolvidos
com os recursos materiais dos alunos de uso corrente, por exemplo as canetas
de feltro e os lápis de cor.
2.2 Projeto em sala de aula: atividades expressivas diferenciadas,
aprender fazendo
O desencadear da proposta de atividade expressiva, correspondente à fase de
estudo dos personagens das fábulas, foi precedida pela observação de representações de obras de arte (H. Moore, P. Salgado, P. Rego, J. Resende, H. Rousseau, Franz Marc, H. Matisse, etc.) que contribuíram para a contextualização
das diferentes propostas de expressão, para abordar os assuntos em estudo, e
para fazer menção a noções sobre perceção visual, expressividade, expressão/
comunicação de ideias e linguagem individual.
A natureza das intervenções, de caráter prático, foi organizada com intuito

2.3 Projeto em sala de aula: recursos de uso corrente
As atividades pedagógicas implementadas, em sala de aula, com o grupo/
turma que não experienciou as ações de expressividade foram organizadas a
partir de dois momentos distintos. Num período inicial da aula foi efetuado o
estudo teórico dos conteúdos e, de seguida, num segundo segmento do tempo
letivo procedeu-se à aplicação desses saberes na representação dos animais
que figuram nas fábulas.
A abordagem dos assuntos ocorreu em conexão com disposições apontadas no
livro da disciplina, e aula após aula foi explorado um dos meios riscadores sugeridos
— lápis de grafite, lápis de cor, lápis de cera e canetas de feltro (Figura 5 e Figura 6).
Durante a fase de aula dedicada ao desenvolvimento das representações
gráficas constatou-se que: o período de concentração dos alunos era menor,
nos desenhos em que exploravam os meios com cor muitos, dos alunos, necessitavam de fazer um esboço prévio com lápis de grafite (Figura 7), utilizavam a
borracha com muita frequência e alguns não conseguiam concluir os estudos
dos animais no prazo estabelecido (Figura 8).
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de auxiliar os alunos a desenvolverem capacidades de observação, a promover uma maior fluidez de movimento no registo visual, e a efetuar o estudo
dos conteúdos durante o decorrer da experimentação. Ou seja, à medida que
os meios riscadores foram manuseados foi chamada a atenção para questões
específicas — as marcas gráficas do material, os efeitos resultantes de aplicação
de diferentes pressões sobre os meios, o modo como os materiais se inter-relacionam, o contraste, a configuração dos referentes observados, a relação entre
elementos da forma, etc.
A sequência de técnicas de experimentação e criação foi organizada de
modo a possibilitar o contacto progressivo com os meios de registo, e de forma
a que os alunos pudessem fazer novas associações entre os materiais, aplicando
alguns dos saberes já experimentados. Assim, nas primeiras sessões o grupo/
turma captou a silhueta dos animais com lápis de cera, esferográficas e aguadas
de guache (Figura 1 e Figura 2).
Nas ações posteriores, dinamizadas em diferentes tempos letivos, os alunos
desenvolveram os estudos visuais dos animais através da linha de contorno, experimentaram técnicas mistas (Figura 3) e realizaram representações com pincel e guache sobre suportes preparados (Figura 4).
No decorrer das aulas observou-se que os alunos se dedicavam com interesse
às suas representações, apresentavam alguma expetativa relativamente à técnica
que seria apresentada e efetuavam os registos visuais de modo mais espontâneo.
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Figura 3 ∙ Grupo/turma que experienciou recursos expressivos
diferenciados. Aluno do 5.º ano a explorar técnicas mistas. Desenho
dos animais que figuram nas fábulas com esferográfica sobre
silhueta de guache (2015). Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Grupo/turma que experienciou recursos expressivos
diferenciados. Aluno do 5.º ano a explorar técnicas mistas. Desenho
dos animais que figuram nas fábulas com pincel e guache sobre
folha preparada (2015). Fonte: própria.
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Figura 5 ∙ Grupo/turma que não contactou com recursos expressivos diferenciados. Alunos
do 5.º ano a efetuar a representação visual dos animais que figuram nas fábulas com lápis
de grafite e com canetas de feltro sobre folha de papel cavalinho (2015). Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Grupo/turma que não contactou com recursos expressivos diferenciados. Alunos
do 5.º ano a efetuar a representação visual dos animais que figuram nas fábulas com lápis
de grafite e com canetas de feltro sobre folha de papel cavalinho (2015). Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Grupo/turma que não contactou com recursos expressivos diferenciados. Aluno
do 5.º ano a efetuar a representação visual dos animais com lápis de grafite, e aplicação
posterior de cor com lápis de cera sobre folha de papel cavalinho (2015). Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Grupo/turma que não contactou com recursos expressivos diferenciados. Exemplo de
estudo inacabado, dos animais que figuram nas fábulas. Registo de aluno desenvolvido com lápis de
grafite e com aplicação de canetas de feltro sobre folha de papel cavalinho (2015). Fonte: própria.
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2.4 As narrativas visuais: refletir sobre os resultados
A etapa final do projeto foi destinada à ilustração das fábulas e à elaboração
do livro. As narrativas visuais desenvolvidas pelos alunos da turma em que foi
aplicado um método expositivo no estudo dos saberes, e em que a atividade
prática não concedeu espaço suficiente à descoberta e à atividade espontânea
do aluno (Figura 9), apresentam diferenças em relação às ilustrações realizadas pela turma em que prevaleceu a abordagem pedagógica dos conteúdos
através de ações ativas, construtivas e de descoberta (Figura 10).
Ainda que o “produto final” das intervenções aplicadas nos dois grupos/
turma seja distinto, a nível da exploração dos materiais e/ou da linguagem plástica, será importante direcionar a reflexão para os processos envolvidos na intervenção educativa, as questões que o projeto provocou, e não apenas para os
resultados. É de apontar que os métodos de planificação e de desenvolvimento de uma ação educativa influenciam: o modo como é focado um assunto a
escolha de recursos, a apresentação e as referências a destacar; os modos de
pensamento e as relações que se estabelecem; a escolha de competências e de
domínios (cognitivo, afetivo, motricidade) a promover, tal como a seleção de
experiências/atividades.
António Quadros Ferreira (Ferreira, 2007:74-75, 111-112) sublinha a importância dos contextos educativos e da coreografia da prática educativa privilegiar os processos e não os produtos. Os processos encerram em si uma dinâmica
construtiva e construtora que contempla múltiplos aspetos, e a teoria e a prática
são pensados em contexto de simultaneidade ou reciprocidade. Os contextos
estruturam as condições em que se efetiva a aprendizagem e permitem que os
alunos compreendam os seus modelos, competências, interesses de aprendizagem e que façam escolhas. Também Wigfield, Tonks, & Klauda (apud Trindade
& Bahia, 2014:124-25), no âmbito de princípios relacionados com o desenvolvimento de competências e de motivação, salientam a relevância dos processos
de aprendizagem sobre os resultados, a que se acrescenta, entre outros, o interesse e os desafios suscitados pelo conteúdo curricular.
Tendo por base estas considerações constatou-se que a dinamização das estratégias de acentuado cariz expressivo exploratório, num dos grupos/turma,
revelou-se favorável ao desenvolvimento de competências de perceção, dotou
os alunos de recursos de representação e de criação visual, que permitiram estabelecer novas relações, fazer novas escolhas e procurar modos individuais de
enunciado de um discurso ou de uma ideia; tendo auxiliado ainda a motivar e a
promover uma participação mais ativa nas atividades de aula.
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Figura 9 ∙ Exemplos de ilustração de uma das cenas da fábula “O Corvo e a Raposa”,
desenvolvida com aplicação de lápis de cor e caneta de feltro. Trabalho de aluno do grupo/
turma que não contactou com técnicas expressivas diferenciadas (2015). Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Exemplo de ilustração de uma das cenas da fábula “O Corvo e a Raposa”,
desenvolvida através de desenho com pincel e tinta de guache sobre folha preparada.
Trabalho de aluno do grupo/turma que contactou com técnicas expressivas diferenciadas
(2015). Fonte: própria.

142
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Conclusão
Na atualidade, perante a pluralidade de circunstâncias com que o professor
é confrontado, é necessário analisar questões relativas a motivação, participação ativa, eficácia e aprendizagem. As circunstâncias do contexto local, as
necessidades do grupo e do indivíduo, os interesses divergentes dos assuntos escolares, a obrigatoriedade de cumprir um programa curricular, e de, por
vezes, abordar conteúdos distantes da realidade dos alunos, constrangem a
prossecução do êxito escolar. Perante estes fatores, os agentes que se encontram envolvidos, de modo direto, na ação educativa são desafiados, em sala
de aula, a estabelecer um equilíbrio entre o currículo, o contexto e o aluno.
Torna-se, pois, fundamental equacionar o desenho dos programas curriculares, criar espaço para o diálogo entre pares, refletir sobre a ação letiva e desenvolver enunciados pedagógicos “magnetizantes” que provoquem a curiosidade dos alunos, que proporcionem a integração de saberes disciplinares e que
promovam uma alteração de atitudes.
Sobre as discrepâncias entre currículo e sala de aula Eisner (2004: 186)
identifica a existência de um currículo in vivo e de um currículo in vitro, sendo
que existe uma distância entre os programas, as diretrizes e os objetivos de
quem projeta o currículo (a administração central) e entre quem intervém no
espaço real.
A reflexão exposta é firmada pelo recente debate educativo que versa sobre eficiência, qualidade e valorização escolar. No âmbito desta temática o
Governo estabelece a criação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso
Escolar que objetiva a valorização da aprendizagem e o combate do insucesso escolar. As medidas e os princípios apontados neste Programa prevêem: o
estudo de estratégias de intervenção ajustadas às necessidades específicas da
população-alvo; a dinamização de programas de formação contínua que contribuam para o desenvolvimento de estratégias inovadoras; a melhoraria das
práticas educativas; a produção de conhecimento científico sobre sucesso escolar, condicionantes, monitorização, etc. (Portugal. Resolução de Conselho
de Ministros n.º 23/2016:1195).
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Resumo: Criação de um currículo para uma

Abstract: Creation of a curriculum for a class

turma de um curso vocacional (9º ano de escolaridade), com idades compreendidas entre
os 15 e 18 anos, de diferentes origens culturais
e com mais de duas retenções no currículo escolar. A aquisição das aprendizagens seriam o
ponto de partida para uma prática simulada,
ou seja, a simulação de um estágio, que previa
a transmissão do aprendizado.
Palavras chave: currículo / desenho / apropriação / estágio / desprendimento.

in a vocational course (9th grade), with ages
comprehended between 15 and 18 years, different cultural origins and more than two retentions in the scholar curriculum. The acquisition
of learning processes would be the starting point
for a simulated practice, that is, a simulation
of a internship, which predicts the transmission
of knowledge.
Keywords: curriculum / drawing / appropriation
/ internship /loosening.

Currículo

Foi necessário criar um currículo para alunos com diferentes idades (entre os 15
e 18 anos), distintos anos de escolaridade (mínimo duas retenções no percurso
escolar), e origens culturais diversas (cinco alunos oriundos de sete países dos
PALOP — Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa — e um aluno oriundo
do Paquistão). Para além de apresentarem falta de domínio da língua portuguesa, ao nível da compreensão, e da expressão escrita e oral acrescem ainda os
problemas de adaptação aos currículos institucionais, os problemas familiares,
sociais e a baixa autoestima. Citando Leontiev (2011:129), sobre a socialização,
um aspeto da socialização é a adaptação social de uma pessoa a um sistema específico de normas e regulamentos sociais, que implica o desenvolvimento da competência
prática e social para a interação efetiva com o sistema social, para a adapação satisfatória e efetiva às regras sociais.

Preparar estes alunos, com a propósito de adquirir saberes para os puderem
partilhar de uma forma criteriosa e autónoma, implicava ter em consideração
os seus pré-requisitos, ter ainda em atenção a relação que estes alunos tinham
com o ensino, bem como as expectativas que tinham em relação a este curso. É
de salientar que esta seria a última oportunidade de completarem o nono ano
de escolaridade.
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Ao longo da carreira de docente, nomeadamente do 3.º ciclo do ensino básico e
ensino secundário, deparamo-nos frequentemente com novos desafios e novas
disciplinas para leccionar. Para implementar estas novas disciplinas, nem sempre temos um currículo prévio, definido pelas instituições superiores, nem linhas
orientadoras de estratégias e actividades. Para o projecto, apresentado neste artigo, apenas foi indicado o nome da disciplina ou a área de saber — Artes — e o
curso em que estava inserida, Curso Vocacional de Artes, Animação e Oficinas.
Os alunos deste curso, para além das horas letivas, teriam que ter horas de
Prática Simulada, que correspondem à simulação de um estágio. O objetivo dessa
prática era a aplicação, no terreno, das aprendizagens adquiridas em sala de aula.
Assim sendo, este artigo desenvolve-se em três partes. Num primeiro momento, a criação de um currículo, com a apresentação de alguns trabalhos e
estratégias utilizadas, adaptado às características da turma; em segundo lugar,
o projeto desenvolvido para a prática simulada e por último, as estratégias utilizadas na Prática Simulada (PS), e suas adaptações ao contexto.

145

Introdução

146

Quadro 1. Plano de Gestão Curricular de Turma

Nº de
Módulo Nº

Nº horas
por
módulo

Temas

Objetivos

EU

- Trabalhar a identidade do aluno em
relação ao curso.
- Representar: o real, textos e/ou
ideias.
- Desconstruir: o real, textos e/e/
ou ideias.
- Recriar/criar: o real, textos ou
ideias.
- Trabalhar em parceria com
disciplinas do curso.

30

EU e o
Outro

- Trabalhar a identidade do aluno em
relação a escola.
- Representar: o real, textos e/ou
ideias.
- Desconstruir: o real, textos e/ou
ideias.
- Recriar/criar: o real, textos e/ou
ideias.
- Trabalhar em parceria com outras
disciplinas dando resposta as
necessidades da escola.

40

Eu e a
Sociedade

- Trabalhar a identidade do aluno em
relação a sociedade.
- Representar: o real, textos e/ou
ideias.
- Desconstruir: o real, textos e/ou
ideias.
- Recriar/criar: o real, textos e/ou
ideias.
- Trabalhar em parceria com outras
disciplinas dando resposta as
necessidades do agrupamento.

50

sumários

120 horas + 70 horas

1

2015-2016
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(45 min.)

2

3

40

53

67

Dividiu-se as aprendizagens em três grandes módulos, em que o “eu”, serviu de fio condutor para o autoconhecimento, levando depois ao desenvolvimento emocional e aliando este às relações interpessoais e ao desenvolvimento
cognitivo. Considerou-se sempre o indivíduo no seu contexto social.
Foi igualmente neste contexto que o currículo foi elaborado, no sentido
de os alunos adquirirem as competências necessárias, ao longo do ano, para
puderem aplicar as mesmas na PS. As aprendizagens, que estes alunos deveriam transmitir, teriam que ter alguma consistência e credibilidade, uma

O nível mais elevado de identidade pode designar-se identidade transocial, que é a
consciência que uma pessoa tem de si mesma, como ser humano e cidadão do mundo.
(...) Todos os níveis de identidade social baseiam-se na apropriação e assimilação da
experiência, de valores e significados, de outras formas de mitologia social acumulada
dentro do correspondente social, que são transmitidas através do sistema educativo.
(Leoniev, 2011:129)

A primeira atividade desenvolvida teve como objectivo os alunos apropriarem-se e refletirem sobre o Curso, identificarem-se com o mesmo, sendo
proposta a criação do logótipo do curso. Para melhor entenderem a proposta
lançada para a sua conceção, visualizaram um PowerPoint, com a noção de logótipo, enquanto símbolo e identidade visual e os diferentes tipos de logótipos
existentes. O logótipo selecionado pelos professores de artes visuais da escola,
para representar o curso e a turma (Figura 1).
Reconstruir o eu e elevar a autoestima, com o intuito de puderem gerir de
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vez que havia um protocolo a ser assinado entre a escola e outra instituição.
O currículo foi deste modo entendido como uma “escala de interesses”
(Read,2007:290) cabendo ao professor o papel de respeitar o ritmo das aprendizagens, estando atento às diferentes sonoridades que surgiam, conduzindo
deste modo a uma dança com os saberes.
Tornou-se então premente participar de forma crítica e cooperativa no percurso de cada atividade e/ou projeto, reflectindo por escrito sobre cada momento, para que houvesse uma consciencialização de todo o percurso criativo, bem
como o entendimento de toda a acção. Esta foi outra das estratégias utilizada em
sala de aula e que contribuiu também para colmatar lacunas ao nível da língua.
A gestão curricular foi dividida em três módulos. Aplicou-se uma pedagogia
de estratégias diferenciadas, tendo por base a metodologia projetual, como forma de combater o insucesso escolar e permitindo respeitar os diferentes ritmos
de trabalho. Contemplaram-se os pré-requisitos individuais que, para além de
facultar uma estruturação do processo do desenvolvimento dos projetos, teve
ainda o intuito de desenvolver no aluno um espírito crítico, em relação às suas
opções projetuais, promovendo a sua autonomia.
As ações pedagógicas foram criadas no sentido da identificação, da apropriação, e do autoconhecimento, seguidas de atividades que visassem a aceitação do outro e finalizando com actividades de integração no meio social (escolar e comunidade). Por conseguinte, a ponte do EU para o OUTRO e posteriormente para a COMUNIDADE foi-se transpondo de forma gradual, de maneira
a não gerar conflitos internos.
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Figura 1 ∙ Logotipo selecionado pelos professores de artes
visuais da escola, para representar o curso e a turma.
Figura 2 ∙ Autorrepresentação, baseado na obra da artista
Helena de Almeida.
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Figura 3 ∙ Momento em aula. da criação do Livro
em imagens e da criação das personagens e adereços
do Livro em branco (O Menino).
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Figura 4 ∙ Momentos da ordenação e criação dos textos
do Livro em Imagens nas Escolas do 1.º Ciclo.

[...] O desenvolvimento emocional faz parte integrante do processo de tomada de decisões e funciona como um vetor de ações e ideias, consolidando a reflexão e o discernimento. Sem o desenvolvimento emocional, qualquer acção, ideia ou decisão assentaria exclusivamente em bases racionais. Um saudável comportamento moral, que
constitui o alicerce sólido do cidadão, exige a participação emocional. O Prof. Damásio sugere que a Educação Artística, ao promover o desenvolvimento emocional, pode
proporcionar um maior equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo e emocional,
contribuindo assim para uma cultura da paz (Roteiro Artístico, 2006:7)

No decorrer desta fase, tiveram oportunidade de visitar a Cinemateca Portuguesa, com uma visita guiada à exposição permanente e visionando o filme
sobre a obra de Lotte Reiniger. Participaram ainda num atelier didáctico, com
a criação de um teatro de silhuetas e passearam pela baixa pombalina, contactando com diferentes realidades. Emocionalmente, destacou-se o comentário
da aluna C.: “É primeira vez que venho a Lisboa, é tudo tão bonito”. É de realçar
que a aluna vive a 20 minutos, de metropolitano, da baixa pombalina. As visitas
de estudo, permitem ao professor conhecer o aluno fora do contexto escolar,
criando uma aproximação entre professor e aluno diferente daquela que se desenvolve na sala de aula e promovendo as relações interpessoais da turma.
No segundo módulo consolidou-se as técnicas experienciadas anteriormente: “A aprendizagem primeira nunca é igual à aprendizagem segunda” (Ferreira,2007:43). As experiências passaram pelo desenho, pela pintura a acrílico,
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forma consciente as emoções, e consequentemente as aquisições dos saberes,
foi o pretendido na segunda actividade. Recorreu-se ao autorretrato ou auto
representação (Figura 2), através da fotografia sendo depois orientados para a
pintura. Neste exercício, foi solicitado aos alunos que olhassem para si, como se
estivessem em frente de um espelho. Alguns viram-se como se fosse a primeira
vez, outros simplesmente fugiram. Para os atrair, organizou-se uma sessão de
fotografia, na qual experienciaram a descoberta da beleza, onde não a integravam — foi o primeiro passo para a aceitação da sua identidade. Pediu-se ainda,
que olhassem para o outro eu, que espreitassem o seu interior. O relatório deste
trabalho foi um caminho difícil de percorrer para alguns alunos — “As viagens
interiores são as mais difíceis de fazer, pois são as que provocam mais dor (...),
eu não consigo libertar-me da minha dor, alimento-a diariamente, esse alimento atormenta-me, atormenta-me tanto que chego a desejar provocar dor física
em mim própria, como forma de aliviar a dor interior” (aluna I.)
Neste primeiro módulo foi dado a conhecer os trabalhos das artistas plásticas Lourdes de Castro, Helena de Almeida, Cindy Sherman, por estarem estas
ligadas à autorrepresentação.
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pela fotografia, pela colagem e pela montagem, com recurso ao programa de
imagem — Photoshop, ou seja, foram experiências muito ecléticas. O fornecimento de diferentes estratégias para o aperfeiçoamento das competências
emocionais, visando a autoconsciência e compreensão em relação ao outro, foi
subtilmente trabalhado, estimulou-se as relações interpessoais, através da partilha das experiências.
Neste módulo foram também desenvolvidos trabalhos de interdisciplinaridade, participaram no concurso da criação do logótipo do agrupamento, tendo
sido premiada uma das alunas em segundo lugar.
Projeto para a Prática Simulada

O terceiro módulo foi a preparação do projeto para a Prática Simulada, que consistiu em trabalhos de grupo — cada grupo teria que criar dois livros. Os projetos
intitularam-se O Livro em Branco e O Livro em Imagens.
A criação de livros ilustrado foi baseado no método da Arte na Educação
(AiE — Art in Education), “utiliza a forma de arte para ensinar disciplinas de
natureza geral e como instrumento para o aprofundamento da compreensão
dessas disciplinas” (Roteiro Artístico, 2006).
O projeto permite ao aluno ter consciência do processo criativo, requer
objetividade e consciência, o exercício permite a liberdade de experimentar,
conduzindo a estruturação o raciocínio. “A arte deve ser apresentada gradualmente aos educandos por meio de práticas e experiências artísticas e manter o
valor não só do resultado do processo mas do próprio processo em si. (Roteiro
Artístico, 2006:10)
Fases do projeto:
— Visualização de livros infantis dos ilustradores: Bernardo Carvalho,
Yara Kono, Madalena Matoso, Suzy Lee, Hyun Duk e Cho Mi-Ae,
Paulo Galindro.
— Recurso a referências pessoais da infância.
— Pesquisa de ilustrações
— Construção do storyboard
— Criação do livro, com reformulações, quando necessário, durante a
conceção dos mesmos.
A maior parte dos alunos não sabia desenhar e a estratégia adotada foi o
recurso a desenhos de personagens existentes, com os quais o grupo mais se
identificasse alterando, a estatura, o corpo, o cabelo e a roupa. Recriaram por
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Figura 5 ∙ Momentos da ordenação e criação dos textos
do Livro em Imagens nas Escolas do 1.º Ciclo.
Figura 6 ∙ Desenho de um menino do 1.º Ciclo, de uma turma
do 2.º ano.
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Figura 7 ∙ Momentos da montagem do Livro — O Menino
e desenho de um dos meninos no Jardim Infantil.

Prática Simulada

A Prática Simulada foi entendida como desenvolvimento e aplicação dos saberes, atitudes e competências adquiridas em contexto escolar, visando o contexto do mercado de trabalho e possibilitando aos alunos uma perspetiva do projecto desenvolvido.
It has been suggested that creativity can be enhanced and teaching strategies can be
developed to stimulate creativity. If it is accepted that creativity becomes increasingly
specialized within a particular domain such as art (Csikszentmihalyi, 1996; Feldman, 1982; Gardner, 1999), teaching for creativity could focus on general creativity
processes when students are young and then domain-specific activities can be introduced as students mature and commit themselves to a particular field of interest that
involves real-world adult activities. (Zimmerman, 2009:3

Objetivos do projeto os Livros para a Prática Simulada:
— Promover a cooperação entre escolas do agrupamento na área da
educação artística.
— Promover a partilha de conhecimentos numa perspetiva transversal
e interdisciplinar;
— Promover o desenvolvimento e a aplicação da educação artística a
diferentes níveis etários;
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associação a nova personagem, com referências à sua infância: “O objetivo da
educação devia consistir em promover a autorrealização dos alunos, o seu desenvolvimento pessoal, ajudando-os a desenvolver o melhor do seu potencial”
(Leoniev, 2011:129).
O Livro em Imagens — neste projeto foram criadas páginas com imagens e
com uma determinada sequência. Na apresentação do livro aos alunos do 1.º
Ciclo, a ordem da sequência foi aleatória, permitindo a estes meninos criar uma
nova sequência bem como o texto. No desenvolvimento da actividade tiveram
todo o apoio dos alunos do curso vocacional (Figura 5).
O Livro em Branco — compreendeu a criação de personagens e outras imagens soltas, feitas em cartolina colorida, que posteriormente foram levadas
para um jardim-de-infância, pertencente ao mesmo Agrupamento de escolas.
Os alunos do curso vocacional, juntamente com as crianças do jardim-de-infância, colaram as imagens em páginas em branco e, deste modo construíram
uma história. No final, atribuíram-lhe um título resultando assim num livro de
imagens (Figura 6).
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— Promover a diferenciação de estratégias no ensino das artes;
— Promover o ensino das artes como forma de aprendizagem de outras
disciplinas.
— Valorizar a compreensão e expressão da língua portuguesa.
— Promover as relações interpessoais.
Os alunos desenvolveram o projecto em duas escolas do agrupamento, levando duas “histórias”, por serem originais, quer ao nível do desenho quer ao
nível da narração.
Em cada escola foram apresentadas as mesmas imagens, a dois anos de
escolaridade diferentes, resultando em quatro histórias distintas, para cada
proposta. Mais tarde, foram trabalhadas na aula da disciplina de Português e
posteriormente compiladas (Quadro 2).
As Práticas Simuladas nas escolas do 1.º Ciclo foram agendadas para dois
dias diferentes, com intervalo de uma semana, permitindo assim, que se fizesse
o balanço de cada prática. Cada prática teve a duração de 90 minutos.
Quadro 2. Plano de Gestão da Prática Simulada nas escolas do 1.º Ciclo

DIA
.../...
.../...

Galinha
Ano
1ºAno
3ºAno

DIA
.../...
.../...

Galinha
Turma
1º Ano
3º Ano

EB1/JI
Hora
9:00
11:30
EB1/JI
Hora
9:00
11:30

Árvore
Turma
Hora
2º Ano
9:00
4º Ano
11:30
Árvore
Turma
Hora
2º Ano
9:00
4º Ano
11:30

Os constrangimentos sentidos no primeiro dia, revelaram-se na mudança
de papéis — assumirem o papel de professores controlando toda a aula, ou seja,
a orientação da prática, sem haver a necessidade de intervenção dos professores, nomeadamente da professora da turma do 1.º Ciclo. Outra dificuldade sentida pelos alunos foi a demasiada fixação/o excessivo apego à na história por
eles elaborada. Mostraram-se presos à sequência inicial das imagens por eles
elaboradas, direccionando toda a prática e dando pouca margem aos meninos
do 1.º ciclo. Por último, destaca-se a dificuldades sentida na gestão do tempo,
sobretudo no que foi despendido na escolha do nome das personagens em relação à narração.
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Figura 8 ∙ Momentos da montagem do Livro — O Menino
e desenho de um dos meninos no Jardim Infantil.
Figura 9 ∙ Momentos da montagem do Livro — O Menino
e desenho de um dos meninos no Jardim Infantil.
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Houve a necessidade de fornecer ferramentas, para a balizar a “aula”. Estas
foram: orientar a narração, dar a conhecer aos meninos, o título e o nome das
personagens e conduzir a turma, de modo a que não se dispersassem.
As estratégias utilizadas no primeiro dia foram a projeção das imagens; a
descrição das mesmas, pelos alunos do 1.º Ciclo e, por fim, a construção da narrativa, no quadro (Figura 4).
No segundo dia da PS, optou-se por alterar as estratégias de aula. Dividiu-se a turma em dois grupos, em vez da projeção das imagens, optou-se por
imprimi-las espalhando-as pelas mesas para que os alunos as montassem, na
sequência que pretendiam, para construir a narrativa, de notar os momentos de
discussão, argumentação e justificação entre os meninos, a quando da colocação das imagens (Figura 5). O facto de tocarem nas imagens podendo conjugar
e alterar a sua ordem revelou uma maior liberdade e á vontade para criar. Neste
dia a prática acabou mais cedo, tendo os pequenos alunos desenhado as imagens com que mais se identificaram. (Figura 6).
Depois da narrativa estar corrigida foi entregue aos meninos do 1.º ciclo
para fazerem o processo inverso, ou seja, iriam criar as imagens com base na
narrativa por eles criada.
No Jardim de Infância (JI), os alunos do curso vocacional levaram as quatro
histórias, para quatro salas diferentes. Estas eram compostas por alunos dos 3
aos 5 anos, ou seja, eram turmas mistas (Quadro 3).
As atividades tiveram a duração de duas horas e os alunos mostraram-se
mais confiantes.
Quadro 3. Plano de Gestão da Prática Simulada no Jardim de Infância

DIA

A Estrela
3 aos 5 anos

Hora
9:30

Jardim de Infância
O Menino
Hora
A Quinta
3 aos 5 anos 9:30 3 aos 5 anos

Hora
9:30

O Cavalo
3 aos 5 anos

Hora
9:30

.../...

No JI, a estratégia utilizada, consistiu em colocar as várias imagens das personagens sobre a mesa, e conduzir os meninos à sua identificação. Os alunos contaram a
história e os meninos fizeram as colagens sobre o que ouviram (Figura 7 e Figura 9).
Em duas das quatro salas, quando as crianças terminaram a tarefa, os alunos sugeriram que fossem elas a desenharem. Numa sala, as imagens foram
colocadas de pé, no encaixe das mesas, de modo a que o máximo de alunos pudesse visualizar e desenhar (Figura 8)
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Figura 10 ∙ Momentos da montagem do Livro — O Menino
e desenho de um dos meninos no Jardim Infantil.
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Na outra sala os meninos foram convidados a desenhar de memória (Figura 10).
Conclusão

Ao longo do ano, para estes alunos a implementação de um ritmo de trabalho
foi muito importante. A quebra do mesmo, para dar resposta a realização de
trabalhos de parceria, funcionou de forma negativa. O recomeçar necessitou
sempre de novos estímulos para o projeto em curso.
Os relatórios exigidos no final de cada projeto permitiram uma constante
reflexão sobre a prossecução das aprendizagens, um enriquecimento estrutural
do pensamento e o enriquecimento do vocabulário.
As artes são um meio por excelência de levar os conhecimentos além escola, podendo ser também um bom suporte para se ensinar outras matérias,
ou mesmo consolidar conhecimentos, deste modo tira-se proveito da teoria das
“inteligências múltiplas”. No caso apresentado, contribuiu gradualmente para
a melhoria no domínio da língua materna.
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Resumo: Este artigo apresenta um breve

Abstract: This paper gives a brief overview of a

resumo de um estudo de natureza qualitativa de Investigação/ação realizado numa
escola do ensino secundário numa turma
de Artes Visuais do 12º ano. O principal propósito foi a Criatividade no ensino de Artes
Visuais e o estudo procurou demonstrar
as vantagens da utilização de estratégias e
técnicas pedagógicas consentâneas com as
realidades socioculturais contemporâneas.
Palavras chave: Artes Visuais / Criatividade,
/ Práticas Criativas / Multimédia / Ilustração.

qualitative research study realized on a Secondary School in a twelve grade Visual Art class.
The main purpose focused Creativity in Visual
Arts education and the research aimed to demonstrate the advantages of using adequate and
specific pedagogical strategies and techniques in
line with contemporary socio-cultural realities.
Keywords: Visual Arts / Creativity / Creative
Pedagogies / Multimedia / Illustration.
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Projeto Sinestesias ‘mixed
senses’: livro de ilustração
‘Analógico&Digital’
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Introdução
Apresentação de uma ação pedagógica bem-sucedida, resultado de um trabalho colaborativo de intercâmbio de experiências, objetivos, cooperação, flexibilidade e conjugação de esforços entre pares. Foi dentro deste contexto que
o Projeto didático “Sinestesias ‘mixed senses’ Livro de Ilustração,” decorreu no
ano letivo 2012/13, numa turma do 12º ano do Ensino Secundário, na disciplina
Multimédia B, do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais.
Com este projeto pretendeu-se explorar a combinação de sensações, perceções, e interligações, como base de inspiração na ilustração gráfica de um livro,
utilizando técnicas mistas analógico e digital. Com uma abordagem multidisciplinar orientada para o processo criativo, focou-se no desenvolvimento da perceção, investigação, reflexão e avaliação formativa (Marques, 2014).
A realização do projeto partiu do desafio colocado pela professora supervisora, Carla Gil de desenvolver com os alunos da turma na Disciplina de Multimédia uma narrativa visual digital, tendo como referência o texto de sua autoria “Nunca estamos sós enquanto há Luz”.
Integrado na prática pedagógica de ensino supervisionado a elaboração e
execução do projeto envolveu, um estudo de natureza qualitativa de Investigação/ação que conduziu a uma tese de mestrado. Teve como objetivos avaliar o
impacto da criatividade como estratégia de ensino no âmbito das Artes Visuais,
fornecer pistas de reflexão e salientar o valor e a importância da educação em
Artes Visuais, como meio dinamizador e gerador da criatividade, interdisciplinaridade e promotor de aprendizagens significativas (Marques, 2014).
Desenvolvido, ao longo dos três períodos letivos, contemplou, uma fase preparatória de introdução às aplicações informáticas e quatro fases de trabalho,
sequenciadas em atividades inter-relacionadas apoiadas por diferentes estratégias, adequadas ao desenvolvimento do potencial criativo do aluno no sentido
de consciencializar o aluno para a necessidade de uma metodologia/dinâmica
de trabalho em contexto artístico (Marques, 2014).
1. Enquadramento Teórico
Os dias de hoje são caracterizados por uma dinâmica de mudança constante
que gera incerteza e insegurança.
A Criatividade tem sido identificada como um fator-chave para enfrentar
adequadamente os desafios causados por estas alterações, como força impulsionadora na criação de novos conhecimentos para o desenvolvimento social,
cultural e económico.
Nesta era Visual, parece existir uma crescente necessidade de se considerar
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a importância da educação visual no ensino, tornando-se cada vez mais claro
o seu potencial contributo, num quadro de emergência de novos paradigmas
socioculturais (Alter, apud Marques 2014).
Como tal é importante o desenvolvimento de novas culturas de trabalho
com o delineamento de práticas multidisciplinares que explorem o uso da comunicação visual potenciando a imagem como mediadora de experiências estéticas e de criação, estimulando vários tipos de competências, práticas, imaginativas, criativas, críticas, interpretativas, comunicativas, sintéticas e analíticas, por forma ajudar os alunos a compreenderem a complexidade e poder da
imaginação visual (Marques, 2014).
Neste contexto as novas tecnologias de comunicação e informação abrem
perspetivas a um tipo de perceção multissensorial, adotando formas e linguagens
múltiplas no processamento e produção da informação. No âmbito educativo,
podem desempenhar um papel importante pela inter-relação e convocação de
conhecimentos de forma transdisciplinar, alargando possibilidades de descoberta e associação (Fowler; Damásio; Rubio; Simões; Vasconcelos & Elias, apud
Marques 2014).
No entanto no relatório da UNESCO, Arts Education and Creativity, World
Conference on Arts Education, (2006) na sua referência à Europa e Estados Unidos da América do Norte denuncia-se a falta de sinergia entre as artes e a educação no desenvolvimento da criatividade.
Verificando-se duas tendências de modelos educativos. 1- Ensino sem
qualquer intenção expressa, virado para o despertar da expressividade,
numa atitude exploratória, “em nome da criatividade e liberdade” (Eisner,
apud Marques 2014); 2 — Ensino uniformizado com a implementação de
uma normalização e padronização curricular, assente em metas e objetivos, métodos estes que se restringem à reprodução do conhecimento sem
conexão com o contexto social e que não oferecem espaço para o desenvolvimento da criatividade nas suas diversas formas de manifestação (Burnard
& White, apud Marques, 2014).
Na necessidade de se desenvolverem novas abordagens à educação viradas
para o desenvolvimento da criatividade, o professor como agente social (mediador), deve assumir uma postura de mudança e reconceptualização pedagógica, procurando compreender o que se entende por criatividade, suas problematizações e operacionalizações conceptuais, em torno das suas ambiguidades
e respetivas implicações práticas, no âmbito didático, encontrando na mediação criatividade/desempenho, uma abordagem para a transformação criativa
(Bahia & Nogueira, Burnard & White, apud Marques, 2014).
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1.1 Criatividade — Conceito
Transitando agora para o âmbito da investigação sobre criatividade e resgatando conceitos importantes sobre o fenómeno, observa-se que no âmbito da
investigação sobre criatividade é notória a ausência de consenso e a presença
da controvérsia, assente em diversas perspetivas de onde, se salientam dois
tipos de abordagens: 1) unidisciplinar, centrada no perfil do indivíduo criativo
e processos cognitivos; 2) multidisciplinar, o indivíduo integrado na dimensão
sociocultural numa perspetiva global multidimensional e não apenas psicológica (Sternberg & Lubart, 2010).
A visão mais abrangente, parece fornecer a ideia de que, a criatividade
envolve a criação e adequação de novos produtos incluindo ideias ou objetos concretos. Não existindo ainda um consenso que possibilite, a articulação de objetivos e critérios claros para identificar produtos criativos. Porém a
novidade e adequação são das características mais citadas por vários autores
(Sternberg & Lubart, 2010).
Em estudos mais recentes denota-se uma maior convergência nas abordagens ao conceito, levantando-se hipóteses sobre a necessidade e coexistência de múltiplos componentes para potenciar a criatividade. (Sternberg
& Lubart, 2010).
Na perspetiva mais convergente a criatividade, é observada como uma
capacidade inerente a todos os indivíduos, ainda que se manifeste em diferentes níveis/tipos e abrangente a todos os campos de conhecimento,
embora se expresse de formas diferenciadas.“Creative contributions differ
not only in their amounts but also in the kinds of creativity they represent”
(Sternberg, 2006:95).
Para Lassig (apud Marques, 2014), esta visão de determinação de diferenças individuais do potencial criativo reconhece, também, o potencial de crescimento e desenvolvimento. Aceita-se então que as capacidades criativas podem
ser aprendidas e melhoradas não existindo, porém, uma fórmula ou conjunto
de instruções para o fazer.
Seguindo uma taxonomia com base em Bahia & Nogueira; Lassig & Sternberg (apud Marques, 2014) podemos posicionar este estudo/projeto de âmbito pedagógico, como uma transição da criatividade de ‘mini-c’ para a ‘little-c’ e
desta para ‘Pro-c‘ contribuição criativa julgada como nova e significativa para
um grupo restrito de pessoas por exemplo, a comunidade escolar e observada como momento da aprendizagem que possibilita a progressão para o Big
C. Na perspetiva do processo de desenvolvimento do potencial criativo do
indivíduo se realiza na multiplicidade das relações e dimensões e na visão

2. Descrição da Prática
Trabalhou-se tendo por referência o ambiente e percecionando o professor
como um instrumento principal de influência no contexto educativo, no incremento de ações que visaram o desenvolvimento do potencial criativo e produtivo do aluno (Marques, 2014).
No planeamento das estratégias e metodologias adotadas, procurou-se uma
abordagem interdisciplinar ao projeto, de forma a dimensionarem-se e articularem-se vários contextos/ambientes de aprendizagem, possibilitando um
processo mais abrangente e holístico com a incorporação e o cruzamento de
conceitos. O objetivo foi orientar o aluno na geração de ideias originais, sua materialização inventiva e comunicativa, dando a conhecer os processos de criar
em Artes, que estimulam a curiosidade, complexidade, e assunção de riscos,
imaginação e comunicação, bem como providenciando experiências: técnicas,
operativas, estéticas, imaginativas, expressivas e comunicativas que se espera
se constituam como recursos, no seu reportório, possibilitando a sua aplicação
a outros contextos (Marques, 2014).
Constituindo-se esta abordagem didática, no âmbito do processo pedagógico, a estreia da turma nas aplicações informáticas Adobe Photoshop, Illustrator e InDesign, tornou-se necessário incrementar estratégias operativas de
abordagem às mesmas, conducentes ao desenvolvimento de competências e
conhecimento de ferramentas, processos e procedimentos tecnológicos, necessários a uma correta otimização das capacidades de expressão e comunicação da representação gráfica, no meio digital. Deste modo, para cada fase
do projeto os objetivos foram orientados por temas e conteúdos estruturantes e transversais da linguagem da comunicação visual, evitando-se o ensino
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do domínio — diferentes domínios exigem conhecimentos e habilidades especiais específicas da área (Marques, 2014).
Com base nestes pressupostos, entende-se que, dominar bem uma área do
conhecimento parece ser uma base e a condição para o pensamento criativo e
que a gestão de recursos mediada pelos processos cognitivos e suas respetivas
implicações, parece ser condição essencial para a criatividade (Figura 1) (Tschimmel, 2010).
Este tipo de abordagem à criatividade reconhece a confluência de vários
fatores inter-relacionados, como a inteligência, conhecimento, estilos cognitivos, traços de personalidade e variáveis motivacionais, que por sua vez relacionados com o meio ambiente, exercem influência muito importante no
processo criativo (Sternberg, 2012).
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Figura 1∙ Diagrama: Inter-relação de factores e processos dinâmicos
que podem levar à transformação, criação, criatividade/inovação no
contexto educacional.
Figura 2 ∙ Trabalho realizado pela aluna, (T) referente ao exercício
a) — 2ª Actividade
Figura 3 ∙ Trabalho realizado pela mesma aluna, (T) referente ao
exercício b) — 2ª Actividade

3. Fases do Projeto Sinestesias ‘mixed senses’
Desenvolvido, ao longo dos três períodos letivos, o projeto apresentou quatro fases práticas inter-relacionadas, com o objetivo de desenvolvimento de
competências técnicas e conceptuais, tendo em vista a preparação do aluno
para corresponder ao desafio maior — a elaboração do ‘concept board’ ilustração ‘mix media’.
1º PERÍODO - FASE PREPARATÓRIA:

Apresentação dos programas: Adobe Illustrator software de desenho vetorial,
essencial no desenho técnico e rigoroso e na criação de logótipos, gráficos, ilustrações e outras tarefas criativas. Adobe Photoshop é o software indicado para
a edição, manipulação composição e produção digital da imagem, ferramenta
indispensável às áreas criativas.
1ª ATIVIDADE: Iniciação às ferramentas e procedimentos dos programas Illustrator e Photoshop. Conjunto de três exercícios realizados em grupo e individualmente.
2ª ATIVIDADE: A linha no vocabulário do artista na aplicação informática Illustrator. Conjunto de dois exercícios com recurso às ferramentas ‘pen’ e
‘brush’ com base na imagem de David Lachapelle, — trabalho individual:
EXERCÍCIO a) “Desenho de contorno sentido da configuração — separação
da forma” Caíres (2008).
Objetivos: perceber o sentido conceptual da linha, como processo de identidade
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facilitista, tecnicista, no automatismo de menus e comandos nas aplicações
informáticas (Marques, 2014).
Como proposta artística na promoção de uma aprendizagem significativa,
a abordagem à ilustração contemporânea, ‘mix’ do analógico e digital proporcionando aos alunos atividades, onde puderam explorar formas originais de
ligação do analógico com o digital destacando, assim, o recurso e o uso das
novas tecnologias, como suportes e técnicas operativas, hoje em dia usuais no
desenvolvimento, diversificação e complementaridade das atividades criativas
(Simões; Vasconcelos & Elias; Wigan; Zeegen; apud Marques 2014).
Neste contexto a interdisciplinaridade, enquadrou-se no reforço da integração das disciplinas de Multimédia B e de Desenho A. Procurou-se estimular
no aluno, uma autoconsciência na compreensão do seu mundo pelo desenho,
despertando a imaginação na construção de novos mundos, desenvolvendo capacidades comunicativas de expressão gráfica, reforçando o papel do desenho
como um instrumento de experimentação e ferramenta do pensamento visual
(Vasconcelos, apud Marques, 2014).
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Figura 4 ∙ Auto-retrato do aluno, (J) trabalho referente à 3ª Actividade
‘The Making of Myself’
Figura 5 ∙ Quadro de Inspiração da aluna, (R) 1ª Fase — 2º Período

2º PERÍODO

1ª FASE — Trabalho individual
ATIVIDADE: Quadro de Inspiração
Criação do quadro de inspiração visual de conceitos com recurso a esboços, imagens, cores, padrões, texturas, poemas, que ajudaram a focar e a sintetizar ideias criativas.
Objetivos: preparar o aluno para a atividade projectual na pesquisa e tratamento de informação com a análise, seleção e organização na criação de um
quadro individual de referências, a fim de despertar a curiosidade, originando
novas pesquisas e ressurgimento de novas ideias (Figura 5).
2ª FASE — Trabalho de grupo
ATIVIDADE: Layout gráfico do Livro
Objetivos: desenvolver capacidades de síntese e análise do processo criativo
em Design na identificação de problemas e soluções, com recurso a estratégias
e critérios de seleção mais adequados.
3ª FASE — Trabalho individual
Atividade: ‘Concept Board’ criação das ilustrações para o Livro.
Com base no texto “Nunca estamos sós enquanto há luz” elaboração de
uma Ilustração ‘mix media’ dentro da visão pessoal do aluno numa linguagem gráfica dinâmica, combinando relações formais e conceptuais, de forma a
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e construção morfológica, a partir da separação entre forma e fundo com recurso à
ferramenta ‘pen’ (Figura 2) (Caires, 2008).
EXERCÍCIO b) Contorno, sentido tridimensional da forma — expressividade Caíres (2008).
Com recurso à ferramenta ‘brush’, os alunos puderam explorar as relações internas e externas, por meio de linhas com diferentes vocações plásticas (Figura
3), (Caires, 2008).
3º ATIVIDADE: ‘The Making of Myself ’ exploração pessoal das possibilidades de auto-representação, nas aplicações informáticas Adobe Illustrator e
Photoshop — trabalho individual.
Objetivos: Promover a auto reflexão, de forma a que o aluno exprima e represente algo sobre si mesmo, recorrendo ao real e ao imaginário. Sensibilizar
para a importância da linguagem visual, como recurso de comunicação, assim
como para a expansão e potenciação da imagem pela tecnologia, com base na
multiplicidade de materiais e técnicas de processos contemporâneos de reconfiguração da imagem (Figura 4).
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Figura 6 ∙ Ilustração elaborada pela aluna, (M) 3ª Fase — 2º Período.
Figura 7 ∙ Ilustração elaborada pela aluna, (J) 3ª Fase — 2º Período.
Figura 8 ∙ Ilustração elaborada pela aluna, (D) 3ª Fase — 2º Período.
Figura 9 ∙ Momentos em sala de aula na elaboração das Ilustrações
para o Livro - 3ª Fase — 2º Período.
Figura 10 ∙ Apresentação da aluna (R) da sua Ilustração à turma - 3ª
Fase — 2º Período.
Figura 11 ∙ Exposição dos trabalhos dos alunos referentes à 1ª, 2ª , 3ª
e 4ª Fases do Projecto, 3º Período.

3º PERÍODO

Apresentação ao programa Adobe InDesign software indicado para o design
editorial e paginação eletrónica.
4ª FASE — Trabalho de grupo
ATIVIDADES: Iniciação ao programa InDesign e desenvolvimento de
novos conteúdos gráficos para o Livro; conjunto de cinco exercícios diferentes e sorteados pelos grupos; elaboração de uma Ilustração para a página
central do Livro ‘trabalho facultativo’.
Objetivos: introdução e sensibilização a conceitos, práticas, ferramentas e
estratégias de comunicação visual, relacionadas com a reprodução gráfica de
um projeto; apresentação e sensibilização da atividade e dinâmica entre grupos, promovendo a interação, cooperação e espírito de equipa (Figura 11).
Conclusão
Os princípios da educação nas escolas devem realizar-se na dinamização de
aprendizagens centradas nas necessidades dos alunos da sociedade actual,
numa formação para o pleno desenvolvimento das suas capacidades. Como tal
o professor não pode ser um mero transmissor de conteúdos, mas de métodos
pedagógicos essenciais no percurso académico dos seus alunos procurando de
modo articulado abordagens contextualizadas, pela integração e interação entre
as diversas linguagens na diversidade de fontes culturais e artísticas essenciais
no desenvolvimento de conhecimentos e competências.
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encontrar a sua própria expressão artística (Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura
9 e Figura 10).
Objetivos: estimular e pôr em prática técnicas artísticas mistas, cruzando
fronteiras interdisciplinares, com recurso a uma variedade de media, associando
a fotografia digital, a colagem, o desenho, entre outros meios expressivos; incentivar a exploração e elaboração de ideias novas em ambientes e materiais diversos e sua materialização.
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Resumo: A atividade procurou desenvolver

competências cognitivas, sócio-emocionais
e motoras, como a criatividade, a flexibilidade, a capacidade de visualização e o pensamento crítico. Foi realizado um projeto que
envolveu 5 turmas do 9º ano de uma escola
de Lisboa, que foram desafiadas a criar novas ideias dentro de várias áreas de projeto.
A atividade mostrou ser uma mais valia, não
só para o desenvolvimento de competências
cognitivas, mas também sociais.
Palavras chave: cooperação / criatividade /
flexibilidade / abstração / visualização.

Abstract: The activity sought to promote cognitive, socioemotional and motor skills, such
as creativity, flexibility, visualization skills
and critical thinking. A project was held involving 5 classes of the 9th grade at a school in
Lisbon, which were challenged to create new
ideas within various project areas. The activity proved to be an asset not only to the development of cognitive skills, but also social.
Keywords: cooperation / creativity / flexibility
/ abstraction / visualization.

Introdução

A unidade de trabalho que serviu de base a esta investigação foi realizada por cinco turmas do 9º ano, no Colégio Pedro Arrupe, em Lisboa. A atividade foi executada ao longo de todo o segundo período do corrente ano letivo, contando com
um total de vinte horas de trabalho. O projeto foi realizado nas aulas de educação
visual, e procurou cruzar várias áreas distintas, tais como as três áreas de projeto
previstas nas metas curriculares do 3º ciclo do ensino básico para a disciplina de
educação visual — o design, a arquitetura e a engenharia — assim como outras
áreas curriculares, das quais se podem destacar a matemática e a geometria.
O projeto surgiu para dar resposta a um dos princípios presentes nas metas curriculares do 3º ciclo do ensino básico: a disciplina de educação visual
deve procurar colocar os alunos em situações que lhes permitam realizar várias
ações e experiências, com o intuito de desenvolver a curiosidade, a imaginação e a criatividade (ME, 2012). Seguindo esta motivação, fixou-se o principal
objetivo da atividade no desenvolvimento de competências cognitivas, sócio-emocionais e motoras, como a criatividade, a flexibilidade, a capacidade de
visualização e o pensamento crítico. Embora estas competências sejam importantes na formação do aluno, é também possível observar regularmente que é
a própria escola que não permite o seu desenvolvimento, ao fomentar o conformismo, a comparação, a competição ou a avaliação constante (Amabile, 1996).
Assim, procurou-se promover junto dos alunos um ambiente de autonomia,
cooperação e responsabilidade, favorável ao desenvolvimento da criatividade
e da flexibilidade. Para isso, ao estruturar toda a atividade foram cruzados dois
referenciais teóricos: a aprendizagem cooperativa e a taxonomia de Bloom.
Os alunos envolvidos no projeto trabalharam assim, durante vinte horas, na
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criação e construção de peças de arquitetura, design, escultura ou engenharia,
partindo de formas e prismas simples que já conheciam.
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1. Enquadramento

É possível encontrar na Lei de Bases do Sistema Educativo português (Portugal,
Diário da República, 2005), que o sistema educativo deve formar os seus alunos para que os mesmos se tornem cidadãos ativos na sociedade em que estão
inseridos, autónomos e flexíveis, sendo capazes de aceitar a diferença. Além
disso, é também fundamental que a escola procure estimular a curiosidade, a
imaginação, a cooperação, a capacidade de raciocínio, o espírito crítico e a criatividade. Também Noddings (2013) refere a criatividade, a cooperação e o pensamento critico como três das competências que mais impacto terão no futuro.
É, no entanto, a própria escola quem muitas vezes tende a bloquear este tipo de
competências, sobrevalorizando o excesso de realismo, de avaliação e mesmo
de comparação (Amabile, 1996).
A criatividade é, segundo Vygotsky (1978), uma característica essencial da
existência humana. O mesmo autor refere também que o potencial criativo se
encontra dentro de todo o ser humano e que pode, por isso, ser estimulado e
desenvolvido. Sendo o Homem um ser dotado de um comportamento criador,
capaz de gerar novas imagens ou ações e não se limitando a reproduzir experiências anteriores, este torna-se então capaz de construir o futuro, modificando o seu presente (Vygotsky, 2012). Também Bahia (2008), partindo da mesma
premissa, refere que a promoção da criatividade se torna numa forma de moldar o futuro, devendo mesmo ser considerada uma finalidade e uma necessidade educativa, a ser introduzida em todas as áreas curriculares presentes no
sistema educativo. Embora exista a ideia de que a criatividade pode nascer e
ser desenvolvida em qualquer meio e sem qualquer estímulo, torna-se essencial referir que o potencial criativo precisa de ser corretamente estimulado para
não se perder (Guenther, 2000). O ambiente em que a criatividade é fomentada
torna-se assim num elemento fundamental para o seu desenvolvimento. É por
isso indispensável que, ao pensar e implementar uma atividade educativa que
tenha como objetivo o desenvolvimento do potencial criativo dos jovens envolvidos, se tenha a consciência de que a mesma deve ser corretamente estruturada, contextualizada e orientada. Alguns fatores tornam-se assim determinantes para que exista um clima conveniente ao desenvolvimento da criatividade:
(a) o apoio à manifestação das ideias e o ser capaz de ouvir as ideias do outro; (b)
a perceção que o aluno tem em relação à sua criatividade, isto é, a sua confiança;
(c) o estímulo à curiosidade, ao interesse e à pesquisa; (d) a autonomia, isto é, o
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ser capaz de ter iniciativa e correr riscos para experimentar coisas novas; (e) o
estímulo à produção de ideias novas (Fleith e Alencar, 2005).
A ideia de que uma sala de aula silenciosa é o espaço ideal para o melhor desenvolvimento da criatividade e da aprendizagem tem vindo a ser contraposta
por alguns autores como Robert Slavin (2013), que defendem a importância do
trabalho cooperativo e da interação entre pares durante o desenvolvimento da
aprendizagem. A aprendizagem cooperativa fomenta para isso a interdependência dos vários elementos do grupo em torno de um objectivo central e comum a todos, destacando, no entanto, o papel e a responsabilidade individual de cada um.
A Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom revela-se também um
forte contributo para a estruturação de uma dinâmica de projeto que visa o desenvolvimento da flexibilidade e da criatividade. Krathwohl (2002) refere que
um dos grandes contributos da Taxonomia de Bloom reside no facto de a mesma apresentar uma cuidada divisão e definição das seis categorias presentes no
domínio cognitivo. Assim, encontramos na Taxonomia de Bloom uma estrutura
hierárquica dos objetivos educacionais, que pode ser seguida como forma de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Esta hierarquia possibilita aos alunos um melhor reconhecimento e compreensão dos objetivos e etapas do projeto
em que estão envolvidos, ajudando-os assim a estruturar o seu próprio trabalho
e pensamento. A estrutura hierárquica sugerida por Benjamin Bloom contém então as seguintes categorias: (1) a aquisição; (2) a compreensão; (3) a aplicação; (4)
a análise; (5) a síntese e avaliação (Krathwohl, 2002). Esta hierarquia foi estabelecida de acordo com o grau de complexidade e abstração presente em cada etapa
da aprendizagem, sendo as primeiras etapas marcadas por atividades mais simples e lineares, dando depois lugar a fases de maior complexidade e abstração.
2. Operacionalização
2.1. Objetivo

A unidade de trabalho descrita foi construída de forma a desenvolver competências de visualização espacial, criatividade e flexibilidade, através da aprendizagem cooperativa. Além destas competências, procurou-se também atingir
alguns dos objetivos propostos nas metas curriculares da disciplina de educação visual do 3ºciclo do ensino básico, tais como: o desenvolvimento de ações
orientadas para a investigação e para atividades de projeto, que interpretam sinais e exploram hipóteses; a aquisição de informação intuitiva e de informação
estruturada; a exploração dos princípios base da Arquitetura, da Engenharia e
do Design; a importância da relação figura e fundo ou a realização de planificações geométricas de sólidos.
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Figura 1 ∙ Uma das primeiras experiências
da fase de compreensão.
Figura 2 ∙ Fase de produção e registo dos estudos criados
com contexto, textura e figura humana.
Figura 3 ∙ Fase de produção e registo dos estudos criados
com contexto, textura e figura humana.
Figura 4 ∙ Estudo de uma solução para a escultura
referente ao projeto “A Onda da Nazaré”.
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Figura 5 ∙ O projeto “Gravitar”, a construção
de um habitáculo seguindo a lógica da unidade
apresentada neste estudo.
Figura 6 ∙ O projeto “Gravitar”, a construção
de um habitáculo seguindo a lógica da unidade
apresentada neste estudo.
Figura 7 ∙ Exemplo das soluções criadas, em
desenvolvimento na fase de aplicação. Os alunos,
bastante envolvidos no projeto e de forma voluntária,
traziam materiais de casa para concretizar da melhor
forma possível as soluções que tinham estudado
na fase de compreensão.
Figura 8 ∙ Exemplo das soluções criadas,
em desenvolvimento na fase de aplicação.
Figura 9 ∙ Exemplo das soluções criadas, em
desenvolvimento na fase de aplicação.

2.2. Participantes

O projeto foi realizado em 5 turmas, cada uma composta por cerca de 25 alunos.
Dentro de cada turma, os alunos trabalharam individualmente desde o lançamento do projeto até ao final da fase de aquisição. No início da segunda fase do
projeto foram formados grupos de 2 a 4 elementos, escolhidos pelos próprios
alunos, que se mantiveram até ao final do projeto. Ao longo de todo o trabalho
cooperativo, o professor teve a preocupação de dar feedback não só a cada grupo, mas a cada aluno em particular, deixando clara a importância do papel e da
responsabilização individual de cada aluno para que o grupo pudesse atingir o
sucesso (Slavin, 2013).
2.3. Processo

Seguindo a proposta encontrada na Taxonomia de Bloom, o projeto foi então
dividido em quatro etapas distintas, já enunciadas acima: a aquisição, a compreensão, a aplicação e a síntese e avaliação.
Numa primeira fase de aquisição, procurou-se que os alunos ganhassem algumas competências que lhes permitiriam desenvolver o restante projeto. Esta fase
teve a duração de sete aulas, onde os alunos foram convidados a elaborar o desenho rigoroso de uma grelha de base hexagonal, de onde sairiam várias formas
distintas, como o triângulo, o losango, o retângulo ou a circunferência. Partindo
destas formas, os alunos foram depois desafiados a planificar e construir os prismas que poderiam surgir ao passar as formas encontradas na grelha para o espaço tridimensional. Cada aluno teria de construir um mínimo de oito prismas, utilizando apenas cartolina duplex e pequenos pedaços de paus de espetadas. Desta
forma, os alunos começavam a ganhar ritmo, autonomia, a trabalhar a visualização espacial e a perceber que de uma grelha e de formas geométricas simples,
seria possível começar a construir novas formas e sólidos, espaços ou objetos.
A fase de compreensão, que teve a duração de seis aulas, foi o momento de
formar pequenos grupos de dois a três elementos, escolhidos pelos próprios
alunos. Durante esta etapa, foram apresentados e debatidos alguns conceitos
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De forma a atingir todos os objetivos propostos, a atividade foi conduzida
pelo professor de maneira a promover um ambiente de grande cooperação e
autonomia, assumindo para isso um papel menos interventivo e de maior moderação e acompanhamento, deixando os alunos conduzirem o seu próprio
processo e tomarem decisões (Bahia, 2008). De forma a estruturar toda a intervenção, foram seguidas as etapas propostas na taxonomia de Bloom: a aquisição, a compreensão, a aplicação e a síntese e avaliação.
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como a harmonia, a simetria e o equilíbrio. Os grupos foram desafiados a juntar todos os prismas que tinham construído, de forma a encontrar no mínimo
três novas formas, às quais deveriam atribuir significado. Foram-lhes disponibilizados, para isso, alguns materiais como fotografias de texturas, cenários,
silhuetas de árvores e figuras humanas em diferentes escalas que poderiam
juntar aos prismas que tinham construído (Figura 1). Além disso, começaram
também nesta altura a ser mostradas algumas fotografias de projetos de arquitetura, engenharia, design e escultura, as quatro áreas de intervenção que os
alunos poderiam escolher. De uma fase mais mimética e de trabalho rigoroso,
passávamos agora para uma fase de maior abstração e criação.
A resposta dada pelos alunos foi surpreendente, e logo numa primeira aula
desta fase de compreensão começaram a surgir algumas soluções de grande
interesse. Curioso foi também observar que os alunos começavam a tentar encontrar soluções que respondessem a algumas questões com as quais lidam no
seu dia-a-dia, sem que isso lhes fosse pedido. A dinâmica de projeto começava
a articular-se aqui com a realidade de cada aluno sendo possível observar, de
uma forma muito clara, aquilo que Efland (1979) refere ao definir o paradigma
pragmático-reconstrucionista do ensino artístico: a arte pode funcionar como
uma ferramenta de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e humanas, na medida em que os alunos ganham a capacidade de intervir sobre a
sua própria realidade. O trabalho manteve-se nesta fase marcado por um grande ritmo e autonomia, permitindo assim que o professor pudesse acompanhar
de perto cada aluno e cada projeto.
Seguiu-se a fase de aplicação, em que os alunos foram convidados a selecionar uma das soluções que encontraram na fase de compreensão e a desenvolver uma maqueta final desse produto, que tivesse um contexto, texturas e
a presença da figura humana, de forma a conseguirem apresentar o projeto à
turma. Para esta última fase os alunos podiam utilizar todos os materiais que
já tinham construído nas etapas anteriores, assim como construir de raiz aquilo
que entendessem adequado.
Chegados à fase de síntese e avaliação, os alunos foram desafiados a apresentar o seu projeto à turma, com recurso à maqueta construída e às fotografias
tiradas ao longo de todo o processo (Figura 2 e Figura 3). A turma poderia depois
fazer perguntas e debater de forma breve o projeto apresentado. Nessa apresentação os alunos teriam que descrever o seu produto final e fazer uma breve
reflexão sobre todo o processo, sobre o resultado a que chegaram e sobre o que
conseguiram aprender e experimentar ao longo de toda a unidade. No final da
apresentação os alunos fariam ainda uma autoavaliação individual.
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Torna-se importante salientar alguns aspetos relativos à dinâmica da sala de
aula e à ação desenvolvida pelo professor ao longo de toda a unidade, que se mostraram fundamentais para o desenrolar do processo. Sendo esta uma unidade de
projeto, marcada por uma dinâmica e forma de trabalhar muito própria, tentou-se criar um clima propício a este tipo de práticas. Assim, desde logo se pode destacar que a planta da sala de aula estava organizada em pequenas ilhas de trabalho, que não sendo estanques se poderiam ir adaptando às necessidades de cada
projeto. Além disso, no início de todas as aulas o professor colocava no quadro
um calendário, para que se tornasse visível em que fase o projeto se encontrava.
Este fator fazia com que os alunos, logo ao entrar na sala, se situassem no tempo
do projeto, um pormenor que se revelou fundamental no incentivo à autonomia e
ao arranque do trabalho assim que os alunos entravam na sala. Após o começo da
aula, o professor projetava no quadro algumas imagens de projetos reais, dentro
das áreas que os alunos podiam trabalhar, que ficavam a passar ao longo de toda
a aula. Relativamente à postura do próprio professor, é de salientar que o mesmo
andava pela sala, acompanhando cada projeto de uma forma próxima, mas que
em nada condicionava o seu desenvolvimento, permitindo e incentivando a experimentação e o erro. Ao longo das várias aulas, o professor incentivou sempre
o surgimento de novas ideias, soluções e materiais, às quais ia dando resposta
trazendo para a aula o que ia sendo necessário a cada projeto, ou incentivando os
alunos a fazê-lo. No final de cada aula, cada grupo arrumava o seu material, de
forma organizada, num local próprio. Este fator revelou-se também de grande
importância para que as aulas pudessem funcionar de forma autónoma.
É possível afirmar ainda que o projeto não ficou isolado e fechado sobre si
mesmo tendo, pelo contrário, aberto a porta para um terceiro período focado
num novo projeto caracterizado já por uma complexidade maior. Além disso,
a unidade deu origem ainda a dois projetos que tiveram a duração de uma semana, realizados no âmbito de uma semana que o Colégio reserva anualmente
para a prática de projeto, no final do 2º período. Assim, um dos projetos que
nasceu desta prática denominou-se “A onda da Nazaré” e consistiu na criação
de uma escultura, que seria depois colocada num dos espaços exteriores do Colégio, e que teve como objetivo reconstituir e simbolizar a famosa onda gigante
da Nazaré. Para isso, os alunos iniciaram a semana de trabalho com uma visita
à praia da Nazaré, para se apropriarem do ambiente e da onda que iriam depois
interpretar e reproduzir. Ao voltar à escola, os alunos foram desafiados a recriar
a onda, partindo de formas geométricas simples como o hexágono, a sua subdivisão e a rotação das suas partes (Figura 4).
O outro projeto nascido a partir da unidade de trabalho apresentada neste
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estudo denominou-se “Gravitar”, consistiu na construção de um habitáculo,
para colocar no espaço de recreio do Colégio, e que poderia vir a funcionar
como uma estufa, um coreto, um espaço de lazer ou de exposição. Todo o habitáculo foi projetado e desenhado a partir de um hexágono e da sua evolução
para o espaço tridimensional, e foi construído em madeiras reaproveitadas de
paletes. Os alunos puderam experimentar todas as fases do projeto, mexer em
todas as ferramentas necessárias — supervisionados pelo professor — o que os
acabou por levar a uma grande autonomia. É importante salientar, no âmbito
deste estudo, que de forma autónoma os alunos construíram também alguns
bancos, mesas e floreiras, partindo sempre de formas geométricas que tinham
sido já trabalhadas no projeto do segundo período, como o hexágono, o triângulo ou o losango (Figura 5 e Figura 6).
3. Resultados

De forma a avaliar a eficácia do projeto, foi seguida uma metodologia de análise
qualitativa. Além de registadas as opiniões dos intervenientes ao longo de toda
a unidade, foi pedido, durante as apresentações dos projetos, que os alunos resumissem aquilo que mais os marcou ao longo da atividade, fazendo referência
ao que aprenderam, ao que viveram, e ao que levam destas aulas.
Ao longo de todo o período em que o projeto foi realizado, foram notórias as
alterações observadas no campo cognitivo. A primeira fase do projeto foi marcada pela reação positiva do grupo de trabalho ao desafio proposto. Os alunos
foram ganhando um bom ritmo de trabalho e uma grande autonomia, começando a tentar ultrapassar os primeiros obstáculos propostos — a construção
dos prismas que podiam sair da grelha hexagonal — com grande entusiasmo.
Ao entrar na fase de compreensão, que foi marcada por uma maior abstração,
foi notória uma ligeira quebra na motivação dos alunos ao embaterem nos primeiros obstáculos, isto é, ao não conseguirem de forma imediata encontrar a
quantidade de soluções, formas e significados que lhes foram pedidos. Ao observar essa quebra, os professores envolvidos no projeto sentiram a necessidade de “fechar” ligeiramente as indicações que foram dadas aos alunos. Assim, e
após esta primeira fase da compreensão onde apenas foi pedido aos alunos que
encontrassem formas novas, o professor lançou conceitos como a simetria e a
harmonia, mostrando alguns exemplos de objetos, edifícios ou esculturas onde
essas características pudessem ser facilmente observáveis. A partir dessa altura,
os alunos começaram a procurar formas onde esses conceitos estivessem presentes, o trabalho foi desbloqueado e os alunos voltaram a responder de forma
muito positiva, encontrando várias soluções e formas inovadoras, às quais iam
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Ensino de Arte em escolas
públicas e particulares de
Porto Alegre: diagnósticos
sobre o papel da disciplina
na formação cultural jovem
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Neste artigo, produzido a partir da pesquisa: Juventude e Cultura: de que forma
a disciplina de Arte no ensino médio qualifica a formação cultural? (2013-2015),
procuramos trabalhar com os conceitos de estética e cultura existentes no
campo das Artes Visuais que circulam dentro das escolas públicas e particulares e vêm construindo diferentes conceitos de cultura no senso comum.
Para trabalhar com tais conceitos e relacioná-los com o Ensino de Arte nas escolas, foram aplicados 240 questionários escritos com adolescentes de 14 a 18 anos,
por meio dos quais, procuramos compreender mais sobre as culturas em que vivemos, principalmente no campo da educação em arte e sobre o universo adolescente. Assim, realizamos um diagnóstico em sete escolas de Ensino Médio da Região
Metropolitana de Porto Alegre, sobre como são abordados os conteúdos da disciplina Ensino de Arte e o que significa o ensino de tal disciplina para esses jovens.
Dos 240 questionários aplicados, 150 foram em escolas públicas e 90 em escolas particulares. Também foram entrevistados/as nove professores/as de Ensino de Arte.
O eixo principal desta discussão se apoia no pensamento baudrillardiano,
além de outros autores. Baudrillard (1999) escreve sobre um início que começaria com o nascimento artificial da criança até o entendimento de uma adolescência sem fim. Referindo-se à geração contemporânea, ele afirma que esta
[...] escapa ao olhar adulto, não se preocupa mais em tornar-se adulta — adolescência
sem fim e sem finalidade que se autonomiza sem consideração pelo Outro, por si mesma e volta-se por vezes violentamente contra o Outro, contra o adulto do qual não se
sente mais nem descendente nem solidária (Baudrillard, 1999:67).

Baudrillard ainda nos explica sobre a afinidade da geração jovem com as novas tecnologias do virtual, referindo-se ao privilégio obtido através da instantaneidade. Desta forma, acreditamos que poderiam ser cenas baudrillardianas diárias, por exemplo, adolescentes ensinando suas professoras a usarem programas
de computador ou discutindo sobre cenas de filmes ou novelas, opinando sobre
problemas ou situações que há bem pouco tempo não faziam parte do seu universo. Desse modo, na velocidade e na linguagem da comunicação contemporânea,
os adolescentes responderam sobre os mais diversos assuntos do seu [nosso] dia-a-dia ou mais distantes.
1. Avaliações dos adolescentes entrevistados sobre arte, seus conceitos e como eles/elas veem o seu ensino na escola
Dos questionários respondidos pelos adolescentes, destacamos o de Marco
(14 anos). Quando perguntado sobre as suas aulas de Artes e sobre como ele

[...] Às vezes tu te deparas com tantos problemas, em relação a tua disciplina de artes,
que dá vontade assim: ‘Que bom seria... ’. Eu já me peguei dizendo isso: ‘Que bom seria
se eu desse Matemática, pelo menos ninguém iria me contestar no que eu estou dizendo, no que eu estou falando’ (Loponte, 1998:118).

Outro exemplo que ilustra bem esta posição é a resposta da adolescente Betina (16 anos), quando ela afirma que existe uma hierarquia entre as disciplinas
do colégio. A menina afirma: “Eu não coloco em primeiro, segundo, a importância. O colégio coloca, naturalmente. Os meus professores colocam”.
Perguntamos sobre o “tratamento” que vem sendo dado à disciplina Ensino de Arte. Qual o lugar e o tempo que ocupa a arte na educação? Para alguns
adolescentes, a relação com a arte passou a ser vivida como um divertimento, uma
recreação. Talvez a relação do olhar que o adolescente esteja dedicando à arte seja
muito parecida com a relação que ele estabelece com a Internet ou com televisão.
Estamos vivendo em um tempo no qual predomina a experiência imediata, a
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se sentia em relação a esta disciplina, sua resposta foi a seguinte: “Eu achava
que era legal [...]. Mas eu acho que tem coisa mais importante do que as artes”.
Dentro desta mesma resposta ele foi mais adiante, apresentando um quadro de
desinteresse de sua professora de Ensino de Arte na preparação das aulas, demonstrando, desta forma, algo que teria legitimado a sua falta de interesse pelas
aulas. Certamente não podemos fixar em Marco uma indignação pela falta de interesse em relação à arte ou à prática do ateliê na escola. Este discurso desenha
certo “desprezo” para com o Ensino de arte que já está posto, não é um discurso
de Marco. E este discurso se mostra tão “bem” colocado e sustentado no campo
escolar, que o próprio aluno se utiliza dele para explicar o porquê da existência de
outras disciplinas mais importantes do que o Ensino de Arte. Ele afirma: “[...] eu
acho que sempre tem umas disciplinas mais importantes e outras não. Tanto é
que, pela carga horária, né, tem mais períodos de tal coisa e outras não”.
A análise das respostas sobre como os estudantes viam a arte nos dias de hoje
partem de frases mais recorrentes proferidas por eles, como: “Meio apagada. Desvalorizada infelizmente. A arte é esquecida e não tem seu valor real. As pessoas não
se interessam por ela” (são mais de sessenta códigos de respostas). Marc Jimenez
afirma que “os professores das disciplinas artísticas sabem muito bem que se beneficiam de um status particular, incapaz de rivalizar com o de seus colegas da Matemática, das Letras ou da Lingüística” (1999:9). A consciência deste status particular
perdura há muito tempo, e pode ser lida em um depoimento da professora Bárbara,
entrevistada por Luciana Loponte (1998) em sua dissertação de mestrado:
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rapidez, e essa rapidez vem se materializando também na produção visual de
crianças e adolescentes. Existe uma gramática nova para a atenção e para a concentração que deve ser pesquisada.
Mais uma vez, questionamos como trabalhar com um tempo em que a relação produção/apreciação da arte “tem que ser rápida”. Trabalhar com a velocidade acelerada em relação à arte, tanto na sua produção como na sua apreciação, vem dissolvendo muitas propostas de ensino na área, fazendo com que elas
percam sua consistência como experiência, conhecimento; deixando a desejar
tanto a produção destes estudantes, quanto a sua relação de contemplação com
as artes em geral. Esta relação de rapidez destinada à produção e a contemplação do adolescente com a arte e sua produção não se construiu somente por
parte deles. As escolas vêm reduzindo o tempo destinado aos períodos de Ensino de arte, e isso colaborou para que o entendimento que o adolescente tem
sobre a disciplina seja a experiência de um contato rápido, fugidio.
Em relação às visitas aos museus, que poucos adolescentes mencionaram em
suas respostas, aqueles que os frequentaram afirmavam ter gostado da visita, das
obras em geral; mesmo que muitos não tenham entendido nada sobre o que estava exposto diante deles. As visitas aos museus acontecem, as imagens de arte são
vistas através da Internet, de vídeos, ao vivo [quadros, esculturas, instalações], mas
são contatos de apreciação diferentes de 20 ou 30 anos atrás. A relação existente
entre o público e as obras de arte na atualidade mudou. A antiga experiência de estética tradicional, na qual o público jamais poderia encostar um dedo sequer numa
obra de arte, permite hoje tocar-las para que tais obras tenham sentido.
Outro ponto a ser considerado neste contato do adolescente com a arte tem
a ver com a escassez da produção de materiais de qualidade sobre arte produzida em diferentes linguagens e meios para as escolas como: televisão, revistas, Internet dirigido especificamente ao público adolescente. O que temos no
mercado seria voltado muito mais para as crianças. É lógico que sobre cultura,
no seu conceito mais amplo, circulam algumas reportagens nos encartes de jornais e revistas destinadas ao público de adolescentes, que tentam realizar um
papel pedagógico em relação ao conhecimento sobre o campo da arte. Importante salientar que, tanto a informação sobre o campo da arte quanto à informação sobre a cultura em geral (música, teatro, literatura) vem sendo obtida
pelos adolescentes principalmente através da Internet e de outras mídias.
2. Respostas dos adolescentes entrevistados: recortes sobre o cotidiano escolar e o Ensino de Arte
Um questionamento se dá sobre o espaço de construção que tem sido dado à
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sensibilidade no seu termo mais amplo. Ou seja, no que a escola, a mídia, a família, têm ajudado na construção de um ser sensível, apreciador dos diferentes
tipos de beleza existente no mundo? E mais, quais são hoje as “belezas” endereçadas, mostradas à apreciação do público jovem?
O que os adolescentes têm nos mostrado através da sua aparência, gestos,
falas, dependendo do grupo ao qual eles pertencem, pode ser um desafio aos
cânones estéticos construídos e apreciados pelo mundo adulto. Muitas vezes,
estes jovens se enfeiam, contradizendo, desta forma, o conceito estético tão
arraigado no mundo adulto. Segundo Contardo Calligaris, o adolescente pode
tornar-se feio para poder “criticar um sistema que valoriza a desejabilidade dos
corpos como razão do reconhecimento social” (Calligaris, 2000:50).
Se existe uma transgressão, uma ruptura de uma estética anteriormente construída por parte do público adulto, então assistimos também a apresentações estéticas de adolescentes, sejam elas tribos clubbers, punks, mauricinhos, patricinhas,
lolitas e tantas outras. Os conceitos que se têm sobre o termo estética construídos
na história (em geral), passam obviamente pela construção do pensamento do
adolescente em relação ao que apreciar, ao que possa ser belo. Talvez, os conceitos
aprendidos sobre estética na escola, na família, nos grupos, se incorporam, se engendram, espelhando o leque de possibilidades de interpretação deste termo.
Vários adolescentes entrevistados relataram, ao visitarem museus ou espaços
culturais, muito sobre as arquiteturas, a beleza dos espaços, mas poucos sabiam ou
comentavam sobre as obras de arte expostas nos mesmos. Lembrando Canclini, talvez isto possa estar acontecendo por que se os museus procuram seduzir “o público
através da renovação arquitetônica e dos artifícios cenográficos” (Canclini, 2000:65).
A rede de atividades apresentadas hoje aos adolescentes pelas revistas, pelos programas de televisão, de rádios, os livros, os shows, estariam desempenhando o papel de prolongadores da iniciação às artes e à literatura? Por não
acreditarmos numa experiência estética que limite a criança, o adolescente ou
o adulto somente ao contato direto com as obras de arte que estão em museus
ou galerias, pensamos em como tem acontecido a extensão do encontro com
a estética no seu sentido mais amplo, hoje. Acreditamos no papel da arte através de seus textos e da exibição de suas obras ao público, como mais uma via
necessária no processo de construção dos conceitos de cultura e estética. Para
que este processo aconteça é necessário o ver/apreciar/discutir tanto o quadro
de um artista plástico, por exemplo, quanto os cenários de um filme como O
mundo imaginário do Dr. Parnassus (2009), certas propagandas de outdoors, os
videoclipes. Enfim, estas imagens tendem (ao serem analisadas com estudantes) a construir possíveis conceitos no campo da estética.
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Em muitas respostas dos jovens adolescentes nos questionários aplicados, aparece certo desencantamento de alguns com as artes visuais, muitas vezes descritas nas
palavras dos adolescentes como “chatas”, “desinteressantes”, “difícil de entender”,
“muito abstratas”, como “algo que pertence ao passado”. A arte é vista nos dias de
hoje, por estudantes e professores, através de uma da frase mais recorrente: “é uma
forma de se expressar”. A arte, em 57,4% das respostas dos estudantes entrevistados, também é vista como algo de difícil entendimento por eles. Por parte de outros,
existe um respeito, uma admiração ainda pela palavra “arte”, mas muito ligada a algo
que ficou somente no passado. Já com a música a identificação se dá de uma maneira
mais próxima, talvez porque o meio de difusão seja mais acessível. A música certamente é vista, além da facilidade do acesso e da sua difusão, como um aspecto do
lazer quase cotidiano. Com uma presença diversificada dos mais variados grupos
musicais ou cantores e cantoras, a relação do adolescente com a música talvez tenha
uma penetração maior no seu universo devido, também, ao caráter fugidio/efêmero que existe tanto no surgimento e permanência destes grupos/cantores quanto
nas temáticas musicais expostas pelos mesmos. Para Fischer (1996:53), “a música
talvez seja a forma de expressão que mais una e identifique os jovens. Sua vida cotidiana é pontuada pelos sons, ritmos e letras que ouvem nas rádios e nos discos”.
É visível também, principalmente sobre aquilo que seria belo para o adolescente (uma das perguntas do questionário), a presença de frases e poesias que
circulam há muito e são universais. Como exemplo temos a frase de Bob Marley, “Amo a liberdade, por isso deixo livre as coisas que amo, se elas voltarem é
porque as conquistei, se elas forem é porque nunca as possuí”. Exatamente por
manterem um caráter universal (e isso pode acontecer com a música também),
as frases de Bob Marley, ou de pensadores anônimos, circulam pelo mundo
com a vantagem de permanecerem durante um tempo maior do que as músicas
que, navegando no mar midiático, tendem a uma duração de vida mais curta.
Também nos questionários alguns adolescentes escreveram que “acham legal
desenhar, fazer isto ou aquilo”. Este fazer ao qual eles se referem, e que aparece
na maioria das respostas, está sempre ligado ao aprendizado de uma técnica que,
geralmente, é o desenho. Encaramos com certo desconforto aquelas aulas de Ensino de arte que têm em seu programa de curso somente o fazer, a prática de ateliê.
Que tipo de educação estética está sendo construída neste fazer? Quais as novas ou
antigas culturas que são conhecidas? Acreditamos que não seja só o fazer que dá ao
aluno uma concepção daquilo que possa ser arte, cultura e estética do cotidiano,
mas também como podem ser questionados certos tipos de arte e também a própria estética do cotidiano?
Os adolescentes que responderam às questões sobre as aulas de Ensino de

Conclusões
Resultados da pesquisa sobre como a disciplina Ensino de Arte qualifica a formação cultural dos jovens entrevistados, apontam, através das respostas dos
estudantes entrevistados, que tal disciplina traz “conhecimentos sobre cultura”
(15,82%). Por outro lado, 14,38% dos jovens afirmam que as aulas de Arte “em
nada influenciam” na sua formação cultural, 8,1% acham as aulas “divertidas”,
entre outras respostas. Já os professores de Ensino de Arte no Ensino Médio enfatizam que eles não têm formação complementar para o uso de novas tecnologias.
Apesar de as considerarem importantes, sentem-se despreparados em relação
ao seu uso e apontam para a necessidade urgente de instrumentalização. Sobre
os planos futuros ou sonhos de vida, 47,2% dos jovens entrevistados querem
“fazer faculdade” e, ao mesmo tempo, querem “ser bem sucedidos”, segundo
eles/as. Nessa direção, a pesquisa levantou dados e evidenciou necessidades
sobre os modos que a universidade e a escola, pesquisa e ensino, podem se aliar
para tornarem o ambiente escolar stricto sensu um espaço em que o Ensino de
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arte sinalizaram gostarem das mesmas, mas geralmente se referindo ao conhecimento que obtiveram na prática de ateliê. Questionados sobre as lembranças
das aulas, 29,7% dos entrevistados afirmam ter “boas lembranças”. Já 31,8% dos
jovens mencionaram somente a palavra “desenho” como resposta à pergunta,
evidenciando certa redução de outros conteúdos que deveriam ser trabalhados.
Em uma resposta de outra adolescente, quando questionada sobre qual seria a
disciplina que ela mais gostava, citou sete, entre as que ela mais gostava e as que mais
“detestava, tinha pavor, odiava” (usando os termos utilizados pela adolescente). A
disciplina que ela elegeu entre as quais mais gostava foi a Matemática. Observamos
entre os comentários bons e ruins, que várias disciplinas foram citadas, tanto da área
humana quanto da área das ciências exatas, exceto artes. Como nos lembra Shusterman, de uma maneira geral “gostamos daquilo que somos treinados e condicionados a gostar e daquilo que as ocasiões e as circunstâncias nos permitem achar bom”
(1998:114). A afirmação do autor nos leva a pensar sobre a formação que as crianças e
adolescentes têm recebido para construírem suas noções sobre arte, gosto e estética.
Por exemplo, começa-se a construir o raciocínio de que se alguém tem um bom conhecimento matemático/físico/químico certamente se sentirá “bem treinado” para
enfrentar um concurso como o vestibular e, certamente também, esta pessoa dedicará a maior parte do seu tempo escolar/ou de estudo a determinadas disciplinas que
ofereçam uma possibilidade maior de sucesso. O condicionamento pode acontecer
positivamente/negativamente em relação a estas; ou melhor, levar o adolescente a
gostar mais de determinadas disciplinas ou, ao contrário, a até mesmo odiá-las.
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Arte e as diferentes manifestações culturais possam ser trabalhadas nos seus
aspectos mais amplos.
Finalizando, acreditamos que a visão que temos sobre o panorama endereçado ao adolescente no campo da arte/estética em geral, e o que esta geração está
construindo com todas estas informações, vêm transformando e reelaborando
conceitos fundamentais que permeiam o cotidiano de nossas salas de aula e,
certamente, influenciam a reelaboração de planejamentos, interesses que
constroem esse campo de ensino. Para tanto, acreditamos em estudos como
esse, algo permanente que promova conhecer cada vez mais o tempo presente.
Esse caminho pode auxiliar no endereçamento de nossas aulas e de nossos currículos, e também para que tenhamos uma sintonia com os nossos estudantes.
E é exatamente a busca de uma sintonia maior entre professores e estudantes o
que motivou a realização desta pesquisa.
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Resumo: O presente artigo, baseado no projeto

“A imagem que tenho do museu”, apresenta
um percurso para a reflexão sobre a relação e a
ponte construída entre a escola e os espaços não
formais. Por meio do relato reflexivo das ações
realizadas na Escola Básica Municipal Maria da
Graça dos Santos Salai, na cidade de Indaial/
SC, evidenciaram-se as percepções por meio
do olhar dos alunos sobre o lugar “museu”.
Palavras chave: Educação Básica / ensino da
arte / museu de arte / museu virtual / experiências.

Abstract: This paper, based on the project “The

image I have of the museum”, presents a path to
reflect on the relationship and the bridge built
between school and non-formal spaces. Through
a reflective report of the actions performed at Municipal Basic School Professora Maria da Graça
dos Santos Salai, in the city of Indaial/SC, we
highlight the perceptions through the eyes of students of the museum.
Keywords: Basic Education / art teaching / museum of art /virtual museum / experiences.
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O MUSEU torna-se MU[SEU] QUANDO
NOS TOCA
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Um caminhar...

Desde o final do século XX e início do século XXI, pesquisadores têm discutido
veementemente a relação entre ensino formal e não formal. Como essa relação ocorre no cotidiano? Sabemos que cada um tem objetivos específicos; no
entanto, ambos se interconectam e auxiliam na compreensão de ser e estar no
mundo. Assim, a escola pode tornar-se uma janela para que o aluno possa ver
além do simples olhar, para que este possa perceber outros lugares, adquirindo
novo saberes e aprenderes. Essas janelas oferecem percepções, sentidos que
proporcionam uma transformação sociocultural. Ao propor aos alunos essa relação e interação, oferecemos um mundo pelo qual muitos conhecem apenas
pelas mídias tecnológicas, pois há aqueles que não têm acesso a esses lugares,
sendo, assim, apresentado e oportunizado pela escola.
Os estudantes, muitas vezes, dão-nos pistas expressas por meio de questionamentos, levando a novas veredas do novo aprender. Cabe, assim, ao professor ser sensível em perceber e vislumbrar o início de novas tramas pedagógicas.
Foi nessa trama entre curiosidade, perguntas, matérias que foram destaque na
mídia televisiva, que despertou o interesse dos alunos da Escola Básica Municipal Maria da Graça dos Santos Salai, que se localiza na cidade de Indaial no interior do Estado de Santa Catarina, com o projeto cujo tema foi “A imagem que
tenho do museu”. Tratou-se de um projeto desenvolvido no segundo semestre
de 2015, que resultou em um museu criado pelos alunos no contexto escolar,
como eles percebem e veem o museu.
1. Ver além de olhar para dentro do museu

O museu, não importando sua tipologia, é um lugar que não abriga seu acervo
somente para preservação, mas aproxima as pessoas dele, pela mediação, proporcionando humanização dos sentidos. Contudo, as pessoas o visitam? Uma
pesquisa mostra que “70% da população brasileira não frequenta museus ou
centros culturais” (Mendes, 2012: 20-21). No entanto, em 2013, uma pesquisa
realizada pelo Serviço Social do Comércio (SESC) e a Fundação Perseu Abramo, por meio da aplicação de questionário estruturado em entrevistas pessoais
e domiciliares com 2 mil e quatrocentas pessoas em 139 municípios, foi observado que 71% dos entrevistados nunca estiveram em uma exposição que envolvesse arte. Como ponto de partida para o projeto, realizamos uma pesquisa
usando a metodologia de entrevista semiestruturada com os alunos. Os resultados indicaram que 49 alunos já visitaram um museu, sendo de tipologia histórica, etnográfica ou de artes (museu da música), ocorrido na grande maioria
por meio da escola. No entanto, um aluno nunca visitou um museu, mas, na sua
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Figura 1 ∙ Apresentação da caixa de memórias na E.B.M. Maria da
Graça dos Santos Salai, agosto de 2015. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Objeto “máquina de escrever”, da aluna Maria, compondo o
acervo do Museu das Coisas Banais, setembro de 2015. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Modelo escolhido para o profissional medidor, na E.B.M.
Maria da Graça dos Santos Salai, outubro de 2015. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Visita à exposição Miró, no Museu de Arte de Santa
Catarina, novembro de 2015. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Esculturas na exposição, na E.B.M. Maria da Graça dos
Santos Salai, dezembro de 2015. Fonte: própria.
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imaginação, há “coisas antigas, tipo, quadros, peças e esculturas” (G.S., aluno
8º 03, 2015).
Com relação ao museu de arte, os alunos não tiveram experiência, certificado por meio da fala a seguir: “Nunca visitei um museu de obras de arte, mas
sempre quis saber como é lá dentro” (B.S., aluna 8º 02, 2015). Esses alunos não
visitaram um museu de artes, seja de obras clássicas, modernas ou contemporâneas. Bourdieu (2013) registra a importância do poder que a escola exerce por
intermédio da arte, pois esta proporciona condições de percepção estética auxiliando na mudança dos sujeitos, por meio da humanização dos sentidos.
Nesse contexto, foi importante os alunos conhecerem de forma simples e
objetiva a história museal do Brasil e do mundo. Para tanto, foi elaborada uma
apresentação por meio de slides com dados históricos, imagens, vídeos diversos, como o Charlie Brown no Museu e dados dos museus brasileiros cadastrados
no Instituto Brasilero de Museus (IBRAM). Momentos de explicação usando a
tecnologia auxiliram na aprendizagem, pois os alunos fizeram conexões com
filmes, matérias televisivas sobre roubo e o estrago de obras de arte em museus. Muitos questionamentos foram levantados e novos caminhos permeados,
construindo, assim, o projeto cujo objetivo geral foi: conhecer o museu como
lugar de aprendizagem e troca de saberes.
A construção do projeto deu-se de forma rizomática, ou seja: “Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes, de direções movediças” (Martins
& Picosque, 2012:21), visto que as direções do projeto foram permeadas pelas
interferências dos alunos por meio das dúvidas e das curiosidades. Após a explicação sobre a história museal, partiu-se para o conhecimento sobre acervo e
pessoas que trabalham no museu, nomeados pelos próprios alunos como: guia,
ajudante de pessoas, auxiliar, tira dúvidas, explicador de obras de arte — nesse
caso, o mediador.
Para que os alunos compreendessem o que é um acervo de museu, apresentei,
com a ajuda de slides, o livro Visitando um Museu de Florence Ducatteau (2011), o
qual resgata seu olhar sensível sobre os objetos e suas memórias afetivas levando a realizar a atividade “minha caixa de memórias”. Essa atividade foi iniciada
com o compartilhamento de uma caixa de memórias pertencente à professora
da turma. Subsequentemente, os alunos fizeram suas próprias caixas. Durante
as narrativas dos alunos sobre os objetos, eles resgataram momentos alegres e
sofridos da infância, saudade de familiares e amigos; festas, viagens e passeios
divertidos, por meio dos objetos especiais que guardam com afeto e trouxeram
para compartilhar. Ter proporcionado esse momento de exposição de sentimentos no momento de partilhar histórias “faz aflorar as associações decorrentes da
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experiência particular de cada um, que vai apresentando novas formas de conhecer algo” (Martins & Picosque, 2012:37). Essas experiências ampliam o repertório
dos alunos por meio do deleite estético. O nutrir estético não necessariamente
precisa ser por meio da obra de arte, mas também com objetos que fazem o sujeito sensibilizar-se, compreendendo como valor simbólico, valorizando o patrimônio pessoal, como podemos ver na imagem a seguir (Figura 1).
Após os alunos entenderem o valor dos objetos para a vida, procurei questioná-los com relação a um objeto contemplado, seja do acervo de um museu
físico ou de um museu virtual. Tendo essa compreensão, eles passaram pela experiência de ter um objeto seu que foi partilhado no grupo compondo o acervo
do museu virtual das Coisas Banais de Pelotas no Rio Grande do Sul. Esse museu
compõe um acervo de objetos afetivos que é construído de forma colaborativa.
No laboratório de informática da escola, os alunos puderam conhecer o site do
museu e cadastrar seu objeto. O museu faz uma análise das imagens enviadas
para fazer parte do acervo. Na imagem da Figura 2, um dos objetos aceites.
No mundo atual, entende-se que a tecnologia está muito presente na vida
dos alunos. Assim, realizar uma atividade com um museu virtual, como o Museu das Coisas Banais aproximou-os do universo museal. Isso levou-os a realizar
pesquisas sobre outros museus do país, das mais variadas tipologias, e fazer relação com o que fora estudado sobre tipologias museais na aula referente à história do museu. Durante essas buscas, os alunos conheceram sites de museus
que tinham alguma identidade com eles, como: museu do relógio, game, moda,
etc., porém um aluno encontrou o museu do lixo que se localiza em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina. Isso despertou a curiosidade dos alunos, pois o mediador se apresentava com roupas diferentes em um ambiente
colorido, rodeado de objetos. No entanto, a próxima aventura do conhecimento
deu-se em conhecer a figura do mediador.
Durante uma conversa com o grupo, coloquei algumas questões sobre esse
profissional que acompanha um grupo em uma exposição. Várias foram as colocações de acordo com as experiências que os estudantes tiveram em outros museus. Nas falas dos alunos, ficaram evidentes as nomenclaturas que eles deram
ao mediador, pois não houve mediação, mas sim explicação do acervo desses
museus que os alunos visitaram. Foi colocado para eles que todo processo do
projeto estava sendo mediado pela professora entre conversas, reflexões e questionamentos; assim, o mediador pode fazer o mesmo no museu, podendo ocorrer, dessa forma, uma viagem para outros lugares, fazendo conexões por meio
de pensamentos e percepções. Nesse momento de mediação, de troca, é que
enriquecemos (Martins & Picosque, 2012). Complementando o pensamento
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Figura 6 ∙ Objetos afetivos na exposição, na E.B.M. Maria da Graça dos
Santos Salai, dezembro de 2015. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Mediação na exposição, na E.B.M Maria da Graça dos Santos
Salai, dezembro de 2015. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Momento da exposição — destaque aos seguranças, na E.B.M
Maria da Graça dos Santos Salai, dezembro de 2015. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Doação de criações artísticas dos alunos, na E.B.M Maria da Graça
dos Santos Salai, dezembro de 2015. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Momentos das ações educativas, na E.B.M Maria da Graça dos
Santos Salai, abril de 2016. Fonte: própria.

1. Um museu pelos olhos dos alunos

Para criar o museu, os alunos definiram que seria necessário ter criações artísticas. A inspiração ocorreu, assim, na exposição do Miró, onde os estudantes
produziram pinturas e esculturas. Para algumas pinturas, eles usaram outros
trabalhos já efetuados como suporte, por exemplo, trabalho referente à arte do
expressionismo abstrato de Jackson Pollock. As pinturas foram expostas em
um corredor da escola, enquanto as esculturas (Figura 5), em um nicho que liga
duas partes da escola.
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das autoras, é nessa relação entre sujeito/obra/museu que se oportuniza criar
uma identidade com o lugar visitado.
Essa discussão sobre o mediador desencadeou outra trama, porém de forma
prática. Como tirar um coelho da cartola, desafiei-me a pensar nas apresentações das caixas de memórias para, então, eles criarem a caracterização da figura mediador para uma exposição futura. Uma aluna, por exemplo, apresentou,
para o figurino do mediador, um lenço de escoteiro que ela havia ganhado de
presente. Tirei a medida dele e, usando tecido TNT, os alunos puderam criar a
identificação desse profissional. Nas aulas posteriores, os alunos desenharam,
cortaram, costuraram e tingiram o TNT. Para saber qual seria o figurino escolhido, realizamos um desfile (Figura 3) definido em consenso geral.
Depois da escolha do traje, conversamos sobre a trama do projeto. As falas
dos alunos cruzaram com o pensamento rizomático, que nada era intencional,
mas sim construído em parceria.
Após passagens teóricas e práticas, realizamos uma saída da escola, rumo
a um museu físico de Arte. A visita aconteceu na capital do Estado durante a
exposição Miró — A força da matéria. Os alunos sentiram-se à vontade durante
a exploração dos ambientes. Eles puderam explorar o espaço e as obras usando
também o seu corpo (Figura 4).
Posteriormente à visita, foi realizada uma conversa com os alunos. Eles
apontaram como foi a experiência no museu de arte, sendo destacado: iluminação para cada obra; esculturas separadas das pinturas; pinturas alinhadas e
separadas por tipo; segurança para que ninguém tocasse nas obras; mediador
fazendo perguntas para serem respondidas pelo grupo; livro de assinaturas. Os
estudantes apontaram, também, que a mediadora poderia ser mais engraçada
e divertida, pois, em alguns momentos, eles não prestaram atenção no que ela
falava. Após essa escuta, foi perguntado aos alunos: “Se vocês pudessem criar
um museu, como ele seria?”. Iniciou-se, assim, outra trama do projeto — a criação do museu da turma com a identidade deles.
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Para a exposição, os alunos apropriaram-se, também, de latas com rótulos
de produtos criados por eles em estudo da arte do consumo com base no artista
Andy Warhol. Os estudantes resolveram expor esses objetos na sala de vídeo
como uma pirâmide e fazer algumas ações com as crianças. Fizeram parte ainda da exposição os objetos afetivos cadastrados no site do museu (Figura 6).
Com a arte para a exposição pronta, foi pensado na equipe do museu. Ela
foi composta, pelo olhar deles, por: mediadores; seguranças; auxiliares do museu — no caso de alguma criação artística cair ou voar, pois estavam em uma
área de muita circulação de ar, os auxiliares poderiam imediatamente colocá-la
de volta. Foram criados, também, guias das turmas da escola, cuja função seria
buscar a turma na sala de aula e levá-la de volta.
Para fazer o ambiente mais colorido e curioso, os alunos agregaram post-it
(bloco de papéis coloridos autoadesivos) no museu. Cada aluno, ou em pequenos grupos, escreveu sobre alguma obra em um post-it e colou embaixo dela
para chamar a atenção de outras pessoas para a obra. Na Figura 7 e Figura 8 se
encontram registros visuais referentes à mediação e à intervenção com post-it.
A exposição foi contemplada para quase 500 alunos, que se divertiram com os
seguranças pela caracterização despojada, e todo movimento na escola. Fazer do
espaço escolar um outro lugar que ganha uma conotação positiva ocorre quando
os alunos interagem e sentem-se bem. “Quanto mais instável e surpreendedor
for o espaço, tanto mais surpreendido será o indivíduo” (Santos, 2002:330).
O movimento ocasionado na escola resultou na doação de alguns trabalhos
a pedido de funcionários da escola (Figura 9).
O projeto desenvolvido na prática em dezembro de 2015 proporcionou a sua
continuidade em 2016, motivando a turma do projeto depois do convite do Museu das Coisas Banais em continuar a parceria. No que diz respeito ao museu,
eles nos enviaram a exposição fotográfica “objetos [nada banais] da infância”
que desenvolveram com uma escola de Pelotas/RS.
De entre as 36 fotografias enviadas de crianças com seus brinquedos e objetos, foram observados que apenas duas fotos trouxeram o resgate de brinquedos populares. Essa questão chamou atenção dos alunos, sendo proposto o
resgate popular por meio da confecção de brinquedos e da realização de brincadeiras com base na infância da turma do projeto. A Figura 10 nos proporciona
um pouco desse momento.
No projeto desenvolvido em 2015 e com sua ramificação em 2016, podemos evidenciar os caminhos rizomáticos trilhados pela turma mediada pela professora.
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O museu torna Mu[seu] quando os sujeitos o veem como lugar de aprender e de
troca de saberes. A escola torna-se, assim, uma ponte na valorização de seu patrimônio por meio da experiência e da vivência. Nesse projeto, os alunos foram os
atores que tramaram e tramam sua construção, que ocorre por meio da mediação
da professora, que procura, por meio das experiências, inserir este capital cultural, o museu, o qual pode ser construído e ampliado se apresentado aos alunos.
Contudo, nós, professores, precisamos questionar-nos sobre o desenvolvimento de um projeto ou sobre a dinâmica cotidiana de conteúdos: Que tempo
damos para ouvir os alunos? Quanto tempo cada aluno precisa para compreender
o seu entorno? O tempo que procurei ouvi-los resultou em um projeto que perpetua, cresce e se ramifica naturalmente. Que o aprender seja uma ponte, pois: “A
escola não é território proibido às práticas educativas não formais, ao contrário,
deveria incorporá-las” (Gohn, 2010:23). O projeto até 2015 culminou em um entendimento que trago por meio da fala de uma aluna: “Vemos as mudanças, o desenvolvimento e, principalmente, a nossa evolução” (D.B., aluna do 8º 02, 2015).
Evoluir por meio da humanização dos sentidos, da relação com o outro, consigo e
com o meio onde se está inserido, propõe mudanças sociais e culturais.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma bre-

Abstract: The research presents a brief process

ve trajetória de estágio realizado no curso
de Artes Visuais na Universidade Federal
de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil. O estágio,
neste caso, aponta para uma sucessão de
atividades realizadas em campos diversos
de pratica pedagógica, pesquisa e formação
de professores de arte. Trabalhos realizados
desde a apreciação da obra do artista até a
realização de atividades motivadas pelos
mesmos. Os apontamentos são de que a
teoria e a pratica necessitam ser repensadas
para o trabalho pedagógico com as artes.
Palavras-chave: formação de professores /
estágio / prática pedagógica / artes visuais.

of the internship that occurred in the Faculty of
Visual arts, in the Federal University of Goiás. This
university is located in the city of Goiânia, Brazil.
The internship was about a series of activities that
were implemented in several fields, such as pedagogical practices, research and the development of
teachers of arts.The research also presents several
tasks that were conducted. These tasks included the
appreciation of the artists’ work and execution of
activities motivated by them.The results are that
the theory and the practice need to be reconsidered
at the same time, if the aim is to do pedagogical
work through the use of visual arts.
Keywords: development of teachers / internship
/ pedagogical practice / visual arts.

1. O Estágio Supervisionado como prática de pesquisa
Na visão pedagógica, o estágio é a forma de auxiliar na formação do profissional educador, para o futuro exercício de sua profissão, colocando-o em contato
com a prática e buscando a superação “da dicotomia teoria e prática” (Pimenta
& Lima, 2005:5).
Integrar teoria e prática, ou seja, a realização da práxis, e possibilitar o
desenvolvimento de habilidades e competências, deve desenvolver uma atitude investigativa, de observação, reflexão e intervenção no cotidiano escolar,
dos professores, dos alunos e da sociedade. Libâneo (1994) considera a formação do profissional docente como uma contínua interpenetração entre teoria e
prática, a teoria vinculada aos problemas reais posto pela experiência prática e
a ação prática orientada teoricamente.
Desse modo, percebe-se que sempre há um diálogo com a prática. Para
Pimenta & Lima (2005:16), “o papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para compreenderem os contextos históricos, sociais,

201
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Introdução
O presente trabalho descreve a trajetória de uma pesquisa realizada por ocasião
do estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade à distância (EAD). A concepção deste estágio, desconsiderando-o como
uma atividade totalmente prática, e sim, como uma ferramenta que une teoria
e prática, isto é, a práxis, transformadora da realidade.
Objetiva-se apresentar a realidade dos cursos de formação de professores em Artes Visuais e a aproximação desta com o contexto escolar e social do
estagiário em formação inicial e continuada. Para tanto, apoiou-se em Freire
(1979), Geertz (2008), Guimarães (2012), Guimaraes & Oliveira (2010), Libâneo
(1994), Meirieu (1998), Pimenta & Lima (2004, 2005, 2007).
A pesquisa foi realizada em quatro etapas de estágio e em diversos locais
com públicos também diferenciados. Entre avanços e retrocessos, paradoxos e
contemplação do real foi possível realizar um trabalho em que emergiram dúvidas, satisfação e certeza de que muito necessita ser trabalhado em relação à
Arte nas escolas e na sociedade. A angústia em alguns momentos partia da relação do estagiário com os professores, em outros para com a instituição formadora, e ainda relacionada às escolas campo. Em relação aos educandos sujeitos
envolvidos no trabalho buscou-se salientar a sensibilidade em relação à Arte
tanto nas escolas, como nos lugares públicos com pessoas escolhidas aleatoriamente para realizar um trabalho artístico. Os alunos da primeira e quarta etapas
são alunos com algum comprometimento intelectual.
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culturais, organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá
sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os [...].”
O estágio possibilita o desenvolvimento de atividades que estejam vinculadas com o conhecimento, a análise e a reflexão do trabalho docente, a fim de
compreendê-lo historicamente e identificar as possíveis dificuldades na concretização desse trabalho. Pimenta & Lima (2004) acreditam que o estágio se
constitui como ferramenta importantíssima para construção da identidade
profissional docente, já que permite a realização de trabalhos referentes aos
saberes e posturas específicas ao exercício da profissão.
A profissão docente, assim como as outras profissões, exige profissionalismo, ou seja, um comprometimento com a qualidade no processo ensino e
aprendizagem. Libâneo (1994) afirma que o professor precisa dominar o conhecimento, os métodos utilizados para o ensino, respeitar a pluralidade cultural,
participação, assiduidade, dedicação e preparação do plano de aula.
A profissão de professor também é a prática da reflexão sobre a prática
vivida e concebida teoricamente. A realização do estágio contribui para construção da identidade profissional docente, já que permite a efetivação de trabalhos referentes aos saberes e posturas específicas ao exercício da profissão.
Refletir a cerca do estágio tem o objetivo de destacar a sua relevância, considerando este como um ato educativo que permite ao acadêmico
em formação, a apropriação de conhecimentos referentes a profissão e ao
docente uma oportunidade de rever sua própria prática, o movimento dialético, ensinar e aprender. É a possibilidade de refletir, promovendo sujeitos
da práxis capazes de atuar de forma crítica e transformadora em relação ao
espaço vivido e concebido.
Assim, o estágio possibilita o fazer prático-reflexivo, desvinculando-o de
uma técnica racionalista, cartesiana, sem o envolvimento e experiências dos
sujeitos participantes do processo do ensino e aprendizagem. Foi o caminho
investigativo do estágio que possibilitou aos acadêmicos refletir com criticidade, dialogando com as visualidades e com a tecnologia.
2. Alinhavando as tramas: construir e reconstruir
A jornada do estágio supervisionado durante os cinco semestres do Curso de
Artes Visuais, nortearam o processo formativo dos acadêmicos como construção da identidade docente e o fazer pedagógico prático reflexivo das atividades culturais. Durante esses estágios supervisionados foram registrados os
momentos em forma de relatórios, fotografias, observações e experiências
vivenciadas nas escolas campo.

O estágio curricular proposto para o curso da modalidade a distância visa
propiciar o exercício pedagógico de manifestações da arte e da cultura, enfatizando
aspectos sociais, históricos e culturais, dialogando com os estudos culturais, com
as visualidades e diferentes tecnologias aspectos estéticos, artísticos e culturais de
mediação e construção da realidade e do relacionamento humano. [...]

Dessa forma, a relevância nessa etapa foi à investigação etnográfica no contexto escolar. Para Guimarães (2010:22) “na formação do professor como investigador, o exercício etnográfico forma as bases de uma docência investigativa,
menos sujeita a cristalizações das “verdades” educacionais.”
Ao considerar que nessa etapa do estágio a pesquisa já se insere como investigação de possível escrita de um trabalho de conclusão do curso a imersão no
campo do estágio possibilitou exercitar metodologias que orientam futuras práticas pedagógicas em sala de aula. Segundo Leite (2003:117), “não existe formação no singular, a formação é sempre um processo intrasubjetivo. Escutar, ler,
articular saberes, unir fazeres, incorporar vozes, palavras, memórias, histórias
e narrativas ao processo de formação das professoras é ampliar a própria perspectiva da formação [...].”
A atividade desenvolvida com os alunos de sete a oito anos do ensino fundamental, consistia na observação em uma obra, bem como conhecer um pouco
sobre a vida e obra do artista Alfredo Volpi. Após as observações, prosseguiu o
diálogo sobre as cores, as formas e as figuras geométricas. Cada criança desenhou com um carvão na sua tela de pintura figuras geométricas de forma livre.
Foi disponibilizado tinta guache de várias cores para pintarem seus desenhos.
Essas crianças segundo relato da coordenação dessa escola nunca tiveram
oportunidade de pintar uma tela. O resultado desse trabalho pode ser apreciado na Figura 1.
O fazer didático pedagógico possibilitou aos acadêmicos, a prática do aprimoramento da sensibilidade estética dessas crianças. Importa considerar que o fazer
neste contexto foi sistematizado de reflexões e conhecimentos do acadêmico desenvolvido nas disciplinas do curso, na qual se valoriza o processo do conhecimento.
No estágio supervisionado II foi aprofundado o processo da pesquisa etnográfica do campo escolar e a imersão na sala de aula como investigação da ação
docente, proposta de intervenção em artes visuais. Nesse período o campo de
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A disciplina do primeiro estágio iniciou com o mapeamento das práticas
educativas de artes visuais e elaboração e desenvolvimento de proposta e intervenção a instituição campo do estágio e o memorial acadêmico.
Segundo Guimarães & Oliveira (2011:67),
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Figura 1 ∙ Atividades desenvolvidas na escola campo do estágio,
Inhumas, Goiás, outubro de 2011. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Atividade desenvolvida na escola campo do estágio,
Goiânia, Goiás, abril de 2012. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Atividade desenvolvida em praça pública na cidade
de Goiânia, Goiás, Brasil, outubro de 2012. Fonte: Própria.
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pesquisa foi em uma escola estadual com alunos do Ensino Fundamental do
nono ano com idades entre quatorze a dezesseis anos.
Nesse caminhar agregou-se a construção de habilidades, hábitos, costumes,
atitudes como professores de artes visuais. As intervenções na sala de aula durante
os estágios supervisionados foram fundamentais para a formação da construção
da identidade profissional e como experiência na prática docente, aprender a
aprender. Segundo Libâneo (1999:96), “a estruturação da aula é a organização,
sequência e interrelação dos momentos do processo de ensino. [...] O trabalho
docente é uma atividade intencional, planejada consistentemente visando atingir
objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser estruturado e ordenado.”
Considera-se que nessa etapa do estágio é o momento de experimentar a
prática pedagógica em diferentes etapas da educação básica, pois, possibilita
ações em sala de aula que promovem ao acadêmico vivências significativas e
uma auto reflexão crítica do seu fazer pedagógico.
A Figura 2 apresenta o trabalho realizado pelos alunos do nono ano do
Ensino Fundamental participando da atividade desenvolvida durante o estágio
supervisionado II, sobre escultura com papel, com observações na obra de Ligia
Clark. O interesse e a participação de todos os alunos foram intensos, constatado por meio das produções realizadas por eles durante essa aula. Aqui foi
imprescindível a articulação dos conhecimentos epistemológicos da arte e da
cultura para um fazer suscitado na realização de atividade que tenha identificação com os interesses dos alunos.
O estágio supervisionado III teve como proposta a leitura do livro ‘As Cidades
Invisíveis’ de Italo Calvino. A proposta para a disciplina nessa etapa foi aprofundar o exercício etnográfico para situações não formais de educação com a arte,
explorando a cidade como um espaço educativo; criar e efetivar um projeto interdisciplinar de educação com artes visuais, analisando sua operacionalidade;
fazer conexões entre instâncias de educação formal e educação não formal.
O desenvolvimento do estágio supervisionado III não foi em um espaço formal, ou seja, na escola regular como foi o estágio I e II. O percurso foi desenvolvido em uma praça pública, espaço urbano, com sujeitos comuns que compõem
a vida na cidade.
Para Guimarães & Oliveira (2012, p:56), “exercitemos, então, um novo olhar
para essa cidade, um olhar poderoso, desconstruidor de discursos caracterizadores e imagens construídas, em busca de visualidades, territorialidades, espacialidades, em uma perspectiva multicultural crítica”.
A proposta desenvolvida foi à produção com camisetas, tendo como referência o trabalho “Vozes” do Artista Plástico Edney Antunes. A ação pedagógica
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Figura 4 ∙ Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental no registro
da atividade proposta do painel coletivo durante a aula de Arte.
Goiânia, Goiás, Brasil, maio de2013. Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental no registro
da atividade proposta do painel coletivo durante a aula de Arte.
Goiânia, Goiás, Brasil, junho de 2013.Fonte: Própria.

[...] aos trens desafios que constituem o ofício de ensinar: com efeito, tem, em primeiro
lugar, uma função erótica (sic) pelo fato de tentar suscitar o enigma que gera o desejo
do saber; tem, em seguida, uma função didática (sic) pelo fato de preocupar-se em
permitir sua apropriação; tem, enfim, uma função emancipadora (sic) pelo fato de
permitir que cada pessoa elabore progressivamente seus procedimentos eficazes de
resolução de problemas.

No período do estágio supervisionado IV a pesquisa desenvolvia a investigação no e do cotidiano escolar como instrumento para a reflexão sobre práticas de ensino e processos de aprendizagem em arte. A pesquisa de campo foi
desenvolvida em uma Escola da Rede Estadual de Ensino de Goiânia. Como a
disciplina proporcionou a liberdade da escolha da instituição, buscou-se uma
escola que atendesse adolescentes do sexto ao nono ano do ensino fundamental. A escolha dessa escola se deu por motivações que decorreram da disciplina
Ensino de Arte e Necessidades Educacionais Especiais. O interesse em estruturar o trabalho docente com metodologias que atendam alunos com deficiência.
A proposta dessa disciplina nesse semestre foi um projeto de intervenção que
desenvolveu um trabalho baseado nas observações das obras de Volpi. Como
os alunos estavam estudando esse artista com a professora regente de sala foi
lançada a ideia de desenvolver um painel no qual os alunos construíssem uma
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aconteceu numa manhã de domingo em fevereiro de 2013, numa praça pública
da cidade de Goiânia. As pessoas que ali passavam eram questionadas sobre:
como é Goiânia para você? O que de mais belo o atrai em Goiânia? Como você
descreve Goiânia? Todos eram convidados a pintar uma camiseta. O espaço foi
organizado à sombra com mesas, cadeiras, tintas, dentre outros materiais. A
obra do artista Edney Antunes intitulada “Vozes” (1996), era apresentada para
que essas pessoas pudessem ter na sua ação uma referência artística, como
apresentado na Figura 3.
O encerramento do estágio supervisionado III se deu por meio de apresentação de seminário das atividades realizadas por todos os acadêmicos.
Esse estágio terminou com um vazio imenso, sensação impotência, pois, o
trabalho realizado não obteve o reconhecimento por parte do professor orientador desta disciplina. A lacuna entre a teoria e prática, e a devida orientação,
não possibilitaram a compreensão do trabalho com a arte pelos acadêmicos, e,
portanto o mesmo, segundo o professor faltou alcance pedagógico.
Acredita-se que o desafio consiste em desenvolver práticas pedagógicas em
que a natureza humana seja respeitada. Isso exige do professor compreender
como o ser humano aprende, se motiva e como é possível provocar o desejo para
que o ensino e a aprendizagem sejam significativos. Segundo Meirieu (1998:181),

Figura 6 ∙ Esquema dos conhecimentos apropriados pelo curso.
Fonte: própria.
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3. Tecendo apontamentos...
Diante do trabalho pode-se apontar que essas ações pedagógicas são instrumentalizadas de concepções sobre educação desenvolvidas durante os estágios
supervisionados. As experiências profissionais até então desenvolvidas não predominavam a essa área do conhecimento, artes visuais, nem tão pouco com alunos dessa faixa etária. Segundo Pimenta (2007: 25), “considerar a prática social
como ponto de partida e como ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes na formação de professores. [...] o futuro profissional não pode
constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer.” A autora ressalta
ainda que “é nesse confronto e num processo coletivo de troca de experiências
e práticas que os professores vão constituindo seus saberes como praticum, ou
seja, aquele que constantemente reflete na e sobre a prática” (Pimenta, 2007:29).
Entende-se que as etapas do estágio desse curso de artes visuais possibilitaram a construção dos saberes docentes com reflexões que eram provocadas por
meio de atividades desenvolvidas nas mesmas.
Os conflitos vivenciados durante estágio supervisionado de artes visuais
foram proponentes para a construção do fazer pedagógico conforme sugere
Schön citado por Pimenta (2007: 29), “[...] da reflexão na ação, da reflexão sobre
a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação, [...]”.
A experiência da pesquisa no campo do estágio foi como abrir a janela e ver
o céu azul, “azul da cor do mar” (Tim Maia, 1970). Traz a “boniteza” tão falada
por Freire (1979), a delicadeza da lagarta que vira borboleta cheia de cor. O prazer em aprender que existem outros caminhos a serem percorridos aponta conflitos que permearam alguns pontos dessas vivências no curso de artes visuais e
promovem reflexões sobre soluções a serem tomadas, possibilitando gerenciar
a autonomia de ações pedagógicas.
Assim, vislumbra-se no processo uma teia de relações com a teoria e a prática, o ensino e a aprendizagem dos períodos desse curso de artes visuais como
se retrata na Figura 6.
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cena com elementos da festa junina, que é festa cultural tradicional do Brasil
em diversas regiões: fogueira, pessoas dançando, bandeirinhas. O trabalho iniciou com a pintura de caixas de leite. Nelas foram desenhadas janelas e portas.
Foram quatro visitas para a confecção desse painel. Todos os alunos participaram como demonstram a Figura 4 e Figura 5, respectivamente.
O processo de ensino e aprendizagem foi elaborado no sentido de atender a
esses alunos como possibilidade de desenvolvimento intelectual de cada aluno,
respeitando as individualidades e potencialidades dos mesmos.
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A cada semestre da disciplina foram tecidos os fios dessa teia, na qual o estágio supervisionado é o centro e o começo, os saberes, a formação, a teoria, a
prática, a apropriação, o eixo das disciplinas, os instrumentos metodológicos, a
pesquisa, a identidade docente, observação e reflexão, elementos que possibilitaram um (re)pensar da formação, identidade e a ação pedagógica. Esses elementos corroboram com Geertz (2008:4) que ressalta: “acredito, como Marx
Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele
mesmo teceu”.
Em face disso, a articulação desses saberes gradativamente apropriados,
passou a expressar a síntese de um saber pedagógico trilhado no percurso.
Segundo Freire (1996:55), “[...] ensinar exige consciência do inacabamento
[...]”, portanto, como ser inacabado é necessário compreender que a profissão
docente vai sendo construída com a articulação dos elementos já citados na teia
acima, a dialética professor- aluno.
Nesse constante movimento dialético há reconstrução reinterpretação gradativa das formas de atuação em sala de aula. A apropriação de conhecimentos
teóricos e metodológicos resultam em ações concretas, além de promoverem
uma prática que desenvolva as habilidades intelectuais e culturais dos alunos.
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Resumo: Apresentamos aqui uma atividade

Abstract: This article shows an activity devel-

que ocorreu no âmbito do PIBID, projeto que
propõe a integração entre futuros professores
e escolas. A atividade trabalhou com arte performática no Ensino Fundamental. Do ponto
de vista dos bolsistas do PIBID, houve a oportunidade de propor e desenvolver uma atividade completa fazendo posteriormente uma
reflexão sobre desenvolvimento da mesma.
Palavras-chave: PIBID / formação de professores / arte–educação / arte performática
/ arte contemporânea.

oped by the PIBID, a project which proposes the
integration of future teachers and schools. The
activity worked with the performance art at the
elementary school. From the PIBID point of view,
it had had the opportunity to propose and develop
a complete activity after developing some reflections about this.
Keywords: PIBID / teacher training / art education / performance art / contemporary art.
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A performance das crianças:
“um experimento de
performance com crianças
do ensino fundamental”
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Introdução
Para apresentar o trabalho desenvolvido e estabelecer uma reflexão sobre o
mesmo é necessário expor o contexto no qual ele se desenvolve, a maneira como
foi concebido e seus resultados, tanto para os estudantes do curso de formação
de professores em Artes Visuais, como para os alunos do ensino fundamental.
A atividade que vamos descrever faz parte de um projeto do governo voltado para a melhoria da formação de professores: o PIBID, ou programa de
iniciação à docência, que iniciou 2009 e é organizado pela Fundação CAPES,
cujo site afirma que:
O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica.
O programa concede bolsas aos alunos de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em
parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino.
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas
desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didáticopedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola
(Brasil, Fundação CAPES, 2009)

No Brasil os cursos de formação de professores são chamados de
Licenciatura. O projeto é estruturado a partir destes cursos nas universidades
públicas, onde um professor propõe um projeto, para inserir os alunos daqueles
em escolas públicas de ensino fundamental e médio. As atividades do projeto
são desenvolvidas com a participação de um professor das escolas.
O objetivo do projeto é a formação de professores, assim as atividades
são voltadas principalmente para os alunos das universidades, que desenvolvem ações pedagógicas com as crianças; temos então dois processos de
ensino-aprendizagem, um dos alunos do ensino fundamental e outro de
futuros professores.
O projeto é submetido pela Universidade e contém vários subprojetos ligados aos diferentes cursos de licenciatura. A Universidade Estadual de Campinas
participa do projeto desde 2010, sendo que o subprojeto de Artes Visuais começou em 2012 trabalhando com alunos ensino médio e voltado para uma articulação entre educação artística e Media Literacy.
A partir de 2013 passamos a atuar na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dulce Bento Nascimento, com os alunos do ensino fundamental
I (1° ao 5° ano) e atende crianças de 6 a 11 anos, localizada em um subdistrito da
cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo.
Com a mudança de escola, o projeto mudou de foco e ficou mais diversificado.

Oficina de arte performática com as crianças
No início do primeiro semestre de 2016 foi proposta a elaboração de uma oficina que envolvesse atividades com as crianças ligadas à educação através dos
média, proposta conhecida como Media Literacy. Planejando trabalhar com
fotografia e vídeo, um dos autores deste artigo, aluno do curso de licenciatura
em Artes Visuais, apresentou uma proposta que aborda vertente de arte contemporânea conhecida como Arte Performática.
Vários fatores conduziram a esta escolha, sendo de extrema importância a
visita do aluno a duas exposições: “Obsessão Infinita”, da artista japonesa Yayoi
Kusama que ocorreu em São Paulo, no Instituto Tomie Ohtake entre maio e julho
de 2014; e a visita à exposição “Terra Comunal + MAI”, de Marina Abramović,
que ocorreu no SESC Pompéia, em São Paulo, entre março e maio de 2015.
Outro aspecto é que a performance representou um caminho para uso de
fotografia e vídeo, foram desenvolvidos no intuito de registrar a interação das
crianças com essa manifestação artística. Por fim, a oficina de Arte Performática
teve a intenção de aproximar as crianças dessa manifestação artística que raramente é sequer mencionada nas ementas da disciplina de Educação Artística.
Todas as práticas artísticas podem ser utilizadas em sala de aula e a performance não é uma exceção. Esta ideia é reforçada pela existência de um
congresso, em 1996, na Penn State University, com a intenção de discutir os
aspectos pedagógicos da arte da performance. O Performance Art, Culture, and
Pedagogy Symposium foi organizado por Charles Garoian, artista perfomático e
professor daquela Universidade (Green, 1999).
Green (1999:10) aborda este tema indicando exemplos de como a arte da
performance pode ser utilizada na educação, que segundo ele pode ser como
metodologia, aplicação, interpretação, conteúdo e reconstrução social.
Este autor está se referindo a educação em geral e, na verdade, oferece
poucos dados para nos auxiliar na elaboração de um trabalho de arte-educação. Para isto, recorremos à estratégia pedagógica conhecida como abordagem
triangular, proposta por Ana Mae Barbosa na década de 80. Embora existam
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Envolveram-se planejamentos conjuntos das aulas, a atuação concreta na sala
de aula e reuniões para debater a prática docente, da qual muitas vezes surgem temas específicos para os quais chamamos alguém para dar uma palestra.
Também foi prevista a possibilidade de cada um dos futuros professores elaborar, planejar e desenvolver oficinas, entendidas como um bloco de atividades
didático-pedagógicas organizados em torno de um tema. É neste ponto que se
situa a atividade que apresentamos neste artigo.
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Figura 1 ∙ Alunos da escola EMEF Dulce Bento Nascimento
realizando um exercício baseado na performance de
“A Artista Está Presente”, de Marina Abramović.

Objetivos da oficina
Para pensarmos nos objetivos educacionais utilizamos Falcão (1984), que fala em
produtos da aprendizagem. Ele comenta que se entendermos a Psicologia como
estudo de comportamento, este deve ser entendido de maneira ampla incluindo
pensamentos, sentimentos e ações; a aprendizagem por sua vez seria a modificação do comportamento. Neste conceito “a aprendizagem poderá ter três tipos de
produto, como os pedagogos e didatas tradicionalmente consideram: novos pensamentos, novos sentimentos e novas ações, ou, em linguagem mais apropriada,
produtos de natureza cognitiva, afetiva e motora.” (Falcão 1984:109)
O produto cognitivo diz respeito a novos conhecimentos. Diz o autor
(Falcão, 1984:110):
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outras práticas que procuram recolocar a proposta de Ana Mae, esta proposta
é uma das mais importantes e utilizadas, principalmente por articular vários
aspectos do ensino aprendizado. De acordo com ela, o aluno constrói sua aprendizagem da arte através da apreciação, do fazer artístico e da contextualização
histórica (Barbosa, 2010).
Uma série de atividades foram realizadas em diferentes turmas. Uma delas
foi baseada na performance “A Artista Está Presente”, de Marina Abramović,
realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York em 2010. A segunda foi
baseada nas obliterações de Yayoi Kusama, mas especificamente nos “Polka
Dots Rooms”, ou “Quartos de Bolinhas”, construídos pela artista.
A atividade baseada na performance “A Artista Está Presente” foi desenvolvida com três grupos de crianças, de uma sala de 3° ano e de 4° ano. Os
alunos sentavam-se em duplas, cada um de um lado de uma mesa grande e
longa. Primeiro eles foram colocados para se olharem por dois minutos, com
a intenção de verificar como reagiriam à situação sem rir ou desviar o olhar.
Esta mesma proposta foi repetida com duas alterações: em uma delas eles
ficaram se olhando por 5 minutos e em outra também por cinco minutos,
mas a cada minuto os alunos de uma das fileiras trocavam de lugar, alterando a dupla de crianças.
A segunda atividade foi desenvolvida a partir do interesse das crianças pelo
que elas chamavam de “bolinhas”, elementos utilizados pela artista japonesa
Yayoi Kusama. No decorrer do processo foi lançada a ideia de fazer um cenário
dentro da sala de aula semelhante aos elaborados pela artista. Com a ajuda das
crianças, construiu-se um cenário de cartolina e bolinhas de EVA, que também
foram colocadas nas roupas dos bolsistas do PIBID e em uma camiseta utilizada pelas crianças para a realização das fotografias.
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Figura 2 ∙ Bolsista e aluno da escola EMEF Dulce Bento
Nascimento realizando a atividade final da oficina, baseada
nos “Polka Dot Rooms”, de Yayoi Kusama.
Figura 3 ∙ Bolsista e aluno da escola EMEF Dulce Bento
Nascimento realizando a atividade final da oficina, baseada
nos “Polka Dot Rooms”, de Yayoi Kusama.

A afetividade diz respeito a deixar-se afetar por algo. “O oposto da afetividade seria a indiferença. Se você não consegue fazer um distanciamento em
relação a algo, é porque este algo o afetou, despertou em você algum estado
afetivo, que varia entre os polos de prazer e desprazer" (Falcão 1984:115). Os
produtos afetivos, que também podem ser chamados de apreciativos, são deste
tipo. Eles se manifestam como “preferências, sentimentos, atitudes e valores”.
Vejamos alguns exemplos de aprendizagens apreciativas de importância educacional:
gosto pelo estudo, gosto pela reflexão, auto-valorização, respeito pelo semelhante,
respeito pelo legado dos antepassados, respeito por opiniões diferentes, preferência
pela democracia, interesse pela vivência comunitária, respeito à propriedade coletiva,
valorização da cooperação entre as pessoas, estabelecimento de ideais de vida.
(Falcão, 1984:116)

Os produtos de natureza motora são os únicos diretamente observáveis. São
ações concretas perante o mundo, elas são em si algo que pode ser aprendido,
mas também estão relacionados com os conceitos da aprendizagem cognitiva
assim como com as atitudes da aprendizagem apreciativa.
A prática constante de ações gera hábitos. E o hábito é o principal produto
motor da educação. Como exemplos o autor cita hábitos higiênicos, esportivos,
sociais, morais e profissionais.
A relação entre os três produtos exigiria um aprofundamento, que será que
somente apontado pois o tema ultrapassa nossa intenção. Encontramos uma
visão sobre essa relação em “A fixação das crenças”, artigo de Peirce (1972)
no qual ele afirma que a crença permite a formação de hábitos, ao passo que a
dúvida nos paralisa e incomoda, levando à busca de algo para eliminá-la, que
em sua forma mais desejável é uma investigação. Assim teríamos a investigação permitindo a existência de produtos cognitivos, relacionada à ausência de
uma crença, que é principalmente algo atitudinal e apreciativo, e que por sua
vez permite a geração de hábitos.
A proposta dos diferentes produtos da educação quando aplicada à arte não
pode ignorar que “O universo da arte caracteriza um tipo particular de conhecimento que o ser humano produz a partir das perguntas fundamentais que
desde sempre se fez com relação ao seu lugar no mundo” (Brasil, Secretaria de
Educação Fundamental, 1997:26).
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Citar as partes da planta, ler uma pauta de música, comparar características
de acidentes geográficos, explicar o que é interessante utilizar num debate noções
anteriores aprendidas, fazer uma apreciação de texto lido – são exemplos de produtos
cognitivos.
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Figura 4 ∙ Bolsita e aluna da escola EMEF Dulce Bento Nascimento
realizando a atividade final da oficina, baseada nos “Polka Dot
Rooms”, de Yayoi Kusama.
Figura 5 ∙ Bolsista e aluna da escola EMEF Dulce Bento
Nascimento realizando a atividade final da oficina, baseada nos
“Polka Dot Rooms”, de Yayoi Kusama.

Resultados da oficina
Não podemos esperar que as atividades ocorram de maneira uniforme nas
diferentes turmas; assim, as crianças do 3° ano, incrivelmente, se saíram
muito melhor que as do 4° ano no exercício que se baseava na performance “A
Artista Está Presente”. Foram muito mais tolerantes e levaram muito mais a
sério, se empenharam mais em manter-se concentradas na atividade do que
os alunos do 4° ano.
Foi pedido que as crianças fizessem alguns depoimentos sobre experiência,
que foram registrados em vídeo, não somente com intenção de avaliar a atividade, mas também para que a própria criança conseguisse elaborar seus pensamentos a respeito da atividade.
Encontramos respostas que indicam que alguns objetivos foram obtidos, tais como: “Parecia que conforme fiquei em silêncio consegui ouvir meu
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O planejamento da atividade foi pensado em termos dos produtos que se
esperava gerar, mas com a consciência de que muitos destes elementos só se
definem no decorrer do processo.
Os produtos cognitivos foram pensados através da questão: O que pretende
que se aprenda? A resposta a esta questão aponta o objetivo de mostrar às crianças que a arte pode ser realizada de diferentes maneiras, inclusive utilizando
nossos corpos e nossa imagem. Assim, os alunos passam a conhecer a existência de uma modalidade de expressão. Dentro desta modalidade é importante
saber da existência dos trabalhos de Marina Abramović e Yayoi Kusama.
Para delimitar os produtos afetivos perguntou-se: que tipo de relação de
valores e afetos se espera gerar? – A valorização do tempo, dos limites do
corpo, da resistência, da paciência, do resultado final perante o esforço para
se realizar o trabalho.
Em termos afetivos esperou-se uma atitude de valorização somente desse
tipo de trabalho, mas também das referidas artistas. Outra intenção estava relacionada à consciência corporal e mental, estímulo da paciência e consciência
do ambiente em que se encontravam.
Para identificar os produtos operacionais desejados foi feita a pergunta:
Que tipo de atitude se espera gerar? – Espera-se gerar uma mudança na
maneira de enxergar e perceber as coisas, por parte das crianças. A pausa
na correria do cotidiano, o exercício de olhar nos olhos de outra pessoa (sem
demais interações utilizando, por exemplo, fala e tato), a produção prolongada de cenários e vestimentas que viriam a se transformar em elementos do
trabalho artístico final.
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pensamento mais alto” e “Consegui ver que a minha dupla estava com sono
e triste”. Respostas como essa se mostraram extremamente satisfatórias, visto
que as crianças cumpriram com o objetivo de interagir com o ambiente e com
os colegas de maneira não usual, e exercitar a consciência corporal e mental.
O programa de iniciação à docência tem como foco a formação de professores, embora seja importante verificar os resultados da atividade para os alunos
do Ensino Fundamental; também é de suma importância destacar o que esta
atividade resultou em termos de aprendizagem para o bolsista do programa que
planejou, desenvolveu e avaliou a atividade.
Ele contou a ajuda de Isabela Aline de Farias, uma colega de curso e também
bolsista do programa, na execução das atividades. Ela foi uma das duplas dos
alunos devido ao número ímpar de crianças para realizar a atividade baseada
na obra de Abramović, tendo sido também modelo para as fotografias baseadas
na obra de Yayoi Kusama.
As crianças nos conquistaram ao longo dos meses que trabalhamos com
elas e nesse trabalho se mostraram muito prestativas e interessadas em
gerar um bom resultado. A imaginação e criatividade delas foi muito estimulada, sendo que os resultados não teriam sido esses se não fossem pelas
intervenções e ideias sugeridas por elas quando a oficina ainda estava em
sua fase de preparação.
Conclusão
Ao fim dessa experiência todos desenvolveram algum tipo de aprendizagem. O
futuro professor envolvido com a seriedade de quem dá a condução didático-pedagógica somada à liberdade de ainda estar em formação, resgatou sua
vivência cultural e seus interesses artísticos, propondo uma atividade que, sob
muitos aspectos, foi inovadora.
Embora a atividade não tenha demandado muitos recursos, exigiu um bom
planejamento. Planejar aulas é uma das competências mais importantes para
um professor e talvez a mais difícil de atingir pois ela depende de um aspecto
prático: o de executar o planejamento em sala de aula, espaço onde todas propostas são colocadas em cheque.
A condução das atividades em sala de aula força o professor em formação
a desenvolver uma competência específica para esta atividade, que envolve
não só a preocupação com a condução da atividade, mas também uma atenção
ampla para os acontecimentos que ali ocorrem.
A atividade permitiu aos alunos do Ensino Fundamental a apreciação da
arte performática, assim como o conhecimento do contexto desta manifestação
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artística e, por fim, a produção de trabalhos artísticos dentro dessa linha,
fazendo o trajeto proposto pela abordagem triangular.
Do ponto de vista do programa de iniciação à docência, houve a oportunidade de propor e de desenvolver uma atividade completa, que envolveu também a produção de um relatório sobre atividade, o qual além de permitir a produção de um repertório de propostas educacionais, incentivou a reflexão sobre
a prática docente, permitindo inclusive a redação desse artigo.
O PIBID, como um programa de formação de professores inovador ao buscar relacionar todos esses aspectos da prática educativa, não poderia ignorar
os produtos afetivos, dos quais temos um bom exemplo no relatório de Thalis:
“Eu, como bolsista e realizador da oficina, posso garantir que foi uma das experiências mais incríveis, gratificantes e de maior retorno que já testemunhei em
toda a minha vida.”
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Resumo: Este trabalho apresenta o resultado

Abstract: This paper presents the results of ar-

de experiências artísticas nas aulas de arte realizadas em uma escola pública de Salvador/BA
— Brasil, baseada na reinterpretação da obra
“O Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci
e sua possiblidade de influenciar no reconhecimento e valorização de aspectos culturais de
alunos no oitavo ano. Os alunos pintaram figuras humanas recriadas a partir do contorno
do corpo deles com características físicas e humanas deles próprios ou de pessoas ligados ao
bairro onde moravam.
Palavras chave: Renascimento / Releitura /
Cultura / Visual.

tistic experiences in art classes held in a public
school in Salvador/BA — Brazil, based on the reinterpretation of “The Vitruvian Man “ by Leonardo da Vinci and his possibility to influence the
recognition and appreciation of cultural aspects
students in the eighth year. Students painted human figures recreated from their body contouring
with physical characteristics and human themselves or people connected to the neighborhood
where they lived.
Keywords: Renaissance / Rereading / Culture
/Visual.
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O desafio do trabalho de professor de artes visuais é constante e necessita estar
atento às necessidades que emergem a qualquer momento, inclusive no ambiente escolar em suas áreas fora da sala de aula, quando percebemos que os alunos se
encontram sem a intenção de “acertar” as perguntas, e sim de buscar respostas.
Uma dessas situações me levou a reconhecer especificamente uma nova demanda, quando percebi que um aluno ao se deparar com uma reprodução da imagem
do diagrama “O Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci, que estampava a minha camisa, me perguntou se aquela imagem representava um “protesto contra a
homofobia”. Questionado sobre que elementos na imagem que o levaram a realizar aquela leitura, o aluno afirmou ver dois homens nus: um atrás, com cabeça e o
tronco escondidos pelo homem da frente. Esta situação ao mesmo tempo em que
me deixou intrigado tanto pelo aluno não reconhecer a obra (que já havia sido extremamente reproduzida pelos meios de comunicação/propaganda) e não conseguir observar outros elementos que compunha aquela imagem, quanto pelo fato
de ver o aluno curioso e com uma interpretação criativa e pessoal em relação à obra.
Foi a partir da necessidade de uma reflexão mais aprofundada da situação
supracitada que me levou à realização deste artigo, visando uma discussão
referente às experiências artísticas nas aulas de artes visuais, baseando-se na
reinterpretação contemporânea do diagrama do Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci e uma possível influência no reconhecimento e valorização de
aspectos culturais de jovens de uma escola pública de periferia de Salvador/BA
— Brasil, especificamente alunos do ensino fundamental II (oitavo ano), cuja
maioria (mais de 90%) é composta por afrodescendentes de baixa renda.
Trabalhando a partir da Abordagem Triangular, proposta por Ana Mae Barbosa, interligando o fazer artístico, a análise da obra de arte e a contextualização , o trabalho de pesquisa foi além de simplesmente estudar o desenho de
Leonardo, mas de incentivar a reflexão do contexto sociocultural do aluno através da apropriação do conhecimento sobre a obra, bem como favorecer com
isso a compreensão dos códigos a que só podia ter acesso uma elite cultural e
social (Barbosa, 2014).
A disciplina Arte no que tange às artes visuais, trabalhadas na escola, deve
incorporar elementos diversos da cultura visual. Ela deve favorecer a compreensão dessa cultura mediante a aprendizagem de estratégias de interpretação dos
objetos (físicos ou midiáticos) que configuram a cultura visual (Hernandez,
2000). Ao professor de arte, cabe proporcionar aos alunos a apropriação destes
elementos visuais/culturais circundantes e desenvolver a capacidade de leitura
e interpretação dessa cultura. Mais do que isso, o incentivo à possibilidade de
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associações e reinterpretações diversas e conscientes dessas imagens pode ser
possível a partir de exercícios em sala e do incentivo a buscar informações que
ampliem o repertório cultural.
Toda essa gama de informações pode dotar o alunado de condições favoráveis
a uma formação composta de capacidades de interpretação de imagens com qualidade e criatividade, a partir de um consistente repertório cultural e criticidade.
2. Desenvolvimento

As aulas ocorreram durante o período de um mês, com duas horas-aulas por semana no ano letivo de 2015. Os alunos foram levados a vivenciar o contato com a
cultura humanista renascentista através de aulas expositivas e debates que incentivavam a curiosidade sobre os elementos. As aulas expositivas ocorreram na sala
convencional, apenas na produção artística das pinturas é que os alunos foram
deslocados para o auditório da escola, por ser possível remover as cadeiras e ter
espaço suficiente para pintura de painéis de maiores proporções. Eles já haviam
estudado sobre o Renascimento na disciplina história, mas por conta de uma abordagem apenas centrada nos fatos históricos, faltava uma compreensão mais aprofundada, que foi possibilitada a partir do mergulho no conhecimento a respeito do
diagrama do “Homem Vitruviano”. Esta obra, além de ter despertado o interesse
do alunado, tem a particularidade de resumir bases do pensamento renascentista.
Durante o processo foram explicadas as proporções do corpo humano segundo Vitruvius, que inspiraram Leonardo da Vinci, onde em alguns momentos os participantes eram provocados a medir a si mesmos ou os colegas para
verificarem se consistiam numa realidade proporcional a todas as pessoas.
Em outra aula, foi exibido o vídeo “A Beleza dos Diagramas”, episódio 2,
parte 3, onde um apresentador e matemático Marcus du Sautoy reflete sobre as
informações contidas na obra de Leonardo, como proporção, simetria e a valorização da figura humana. Este momento foi importante, pois a linguagem do
vídeo possibilitou a socialização das informações com maior rapidez e atrativo.
Além de ajudar a discutir sobre as relações entre as artes visuais e a matemática, muito presente no período renascentista.
Já totalmente empolgados com a imagem, foram apresentados aos jovens,
releituras realizadas por artistas diversos, onde aparecem desde fotografias a
figuras dos desenhos animados e histórias em quadrinhos. Este foi o momento
em que os jovens mais perceberam as possiblidades da obra. Quando sugeriram
outras figuras, alguns até pesquisaram na internet novas imagens e retornaram
à aula narrando o resultado da pesquisa informal que realizaram.
Ao final dessas aulas, foi entregue uma folha com um diagrama, semelhante

Conclusões

Além de por si só estimular o prazer da produção artística em pintura, ao manipular tintas, pincéis e materiais diversos em uma obra em dupla, os alunos
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ao de Da Vinci, apenas com o quadrado e a circunferência. Propus que eles elaborassem uma releitura da obra. Esta atividade teve um caráter mais experimental, para que exercitassem a criatividade. E surgiram diversas figuras onde
cada um tentou exibir suas habilidades técnicas para o desenho.
Com todos os primeiros desenhos prontos, foi realizada uma discussão
acerca das figuras e das proporções que se aprofundou até o momento em que
os alunos questionavam que aquelas proporções não necessariamente deveriam servir para todos. Foi o momento para seguir para a próxima etapa.
Já no auditório sem cadeiras e com materiais para pintura disponíveis, os
alunos se dividiram em duplas mais ou menos pela própria altura aproximada e
receberam uma folha comprida de papel. Deitaram sobre o papel estendido no
chão um a um, em uma das posições do Homem Vitruviano enquanto o colega
de dupla rabiscou o contorno do corpo marcando o local específico do umbigo.
Em seguida, o que rabiscou primeiro deitou sobre o papel, buscando manter o
umbigo concêntrico ao do desenho anterior e reproduzindo a outra posição da
obra de Da Vinci (Figura 1).
A seguir, foi proposto para eles que deveriam transformar o esboço em representações de figuras humanas que ressignificavam o contorno do corpo deles, recriando personagem com características físicas e humanas deles próprios
ou de pessoas ligados ao bairro deles. A dupla discutiu sobre que imagem pintaria a partir do contorno realizado e iniciou a pintura. (Figura 2) Nesta etapa
eles interagiam uns com os outros perguntando sobre as outras obras, refletindo sobre o porquê de verem no bairro deles aquelas figuras que surgiam, e que
abordagens eram buscadas pelos colegas com aquelas pinturas. Elementos da
técnica da pintura em guache foram também explicadas ao longo da produção
artística, um processo que durou em média quatro horas aulas.
A última aula, que possibilitou pequenos ajustes de acabamento teve como objetivo uma reflexão das imagens que eles criaram e a relação com o contexto sociocultural do bairro. Questões étnicas foram levantadas e até questionadas em relação ao “padrão” renascentista de ser humano, o que enriqueceu muito a atividade.
As obras foram expostas no pátio da escola e esta exposição promoveu
muita curiosidade dos outros alunos e deu aos autores das obras de releituras a
oportunidade de explicar aos colegas o que aprenderam nas aulas quando indagados sobre as pinturas.
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Figura 1 ∙ Aluno traçando o contorno do colega buscando
manter o umbigo como centro. Fonte: Própria.
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puderam exercitar o aprendizado sobre a essência da obra de Leonardo da Vinci
de uma maneira mais completa, ao se deparar com os problemas de proporções
diferentes. A descoberta das proporções humanas foi em determinado momento o elemento que gerou maior animação dos participantes da experiência. Este
fato denota o quanto o conhecimento ainda é um elemento de fascinação nos
alunos, mesmo com tanta informação circulando na sociedade. O fato é que
mesmo atualmente o conhecimento estando mais disponível ao acesso por conta
das novas tecnologias, não significa que o aluno adquire e acessa estas informações, o que torna mais importante o papel de mediação do professor na escola. O
momento em que eles trouxeram novas imagens que pesquisaram por iniciativa
própria atesta o quanto o processo os estimulou na busca pelo conhecimento.
O decorrer das atividades demonstrou que os jovens tinham consciência
dos aspectos sociais negativos da sua comunidade e que possuem também influências de outras culturas (como o hip hop). As pinturas expuseram a diversidade dos tipos humanos presentes. Curiosamente foi a violência um dos aspectos que não surgiu de forma direta nos trabalhos. Talvez pelo fato de estar
se falando na “valorização do ser humano” eles se permitiram sair da violência
explícita para representar as pessoas em sua plenitude no ambiente, sem estigmatizar as pessoas, como fazem os meios de comunicação da cidade.
Outro aspecto visualizado nas obras e que pode ser preocupante pelo fato
de não ter sido destacado por eles nas discussões foi a representação das figuras humanas em geral com pele clara, sendo algumas até com cabelos loiros,
ou seja, de maneira idealizada, não representando o fenótipo deles e comum
à região. Mesmo questionando os “padrões” clássicos, eles não perceberam
que produziram este resultado. Até mesmo em situações em que buscavam
uma representação de aspectos próprios ao seu contexto, de certa forma negavam enfim a sua própria imagem. Por exemplo, em figuras que comumente
poderiam parecer negras, como o dançarino de hip hop, a representação não foi
com as características físicas negras. Isto pode representar algum tipo de uma
“fuga da realidade”, provocada, dentre outras coisas, pela excessiva influência
de imagens de brancos que povoam majoritariamente a publicidade, cinema,
televisão e informativos no cotidiano deles. Este é um fator interessante no sentido da possiblidade de se fazer um paralelo às representações idealizadas nas
pinturas neoclássicas do Brasil do século XIX, onde se via que os artistas “ocultavam o trabalho escravo, posteriormente o proletário, as populações negras e
indígenas e o misticismo” (Vale, 2001).
A discussão gerada após as obras foram importantes neste sentido, pois ajudaram a reconhecer que mesmo os aspectos que não surgiram são informações

Figura 2 ∙ Aluno pintando desenho criado a partir do contorno
coletado. Fonte: Própria.
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que devem ser levados em conta ao realizar a leitura de uma obra de arte e promoveram nos alunos o exercício de identificação e “desconstrução” de conceitos e formas de representação pré-estabelecidos, que muitas vezes são reforçados pela cultura visual. A apropriação desta capacidade possibilitou o desenvolvimento e emancipação perceptiva dos jovens alunos.
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1. Educação estética visual (EEV) integral em interacção
com o meio cultural para todos

Especialmente desde o “Desenho Livre”, com Betâmio, 1947, caminhou-se
para concepções triangulares do “Desenho” — desde 1970, com influência
bauhausiana, expandido em “Educação Estética Visual” (Liceu), “Comunicação
Visual” (E. Técnica) e “Educação Visual” (C. Preparatório), designação por
H. Pacheco, adoptada no E. Unificado, 1975. Eisner (1972) propôs os âmbitos
cultural-crítico-produtivo. Nos anos 80, a triangularidade em Barbosa (2015)
abrange fazer Arte, ler imagens ou objectos ou o campo de sentido da Arte; e
contextualizar o que se vê, o que se faz, o que se interpreta e quem interpreta.
Oliveira (2010), desde Actas: INSEA European Congress, Roterdham (1981),
defende 3 dimensões e funções: material — tecnológica, social — comunicativa e
ontológica — de-organização-de-vida; e em Oliveira (2010) investigou que a EEV
para todos deverá ir até ao fnal do 9º ano, só na Adolescência se atingindo a
capacidade de juízo autónomo. Schleicher (2016), no contexto do PISA, acentua
competências (criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas,
tomada de decisões); trabalho (em comunicação e colaboração); qualidades
(carácter, empatia, resiliência, curiosidade, coragem, liderança); e valores.
E o jornal Expresso (29 de abril, 2016), ao noticiar que as autarquias passam a
decidir 25% do currículo (mantendo as áreas disciplinares), cita o Ministério
da Educação: “Matemática e Português são tão estruturantes como as Artes.”
Conquistado este reconhecimento, urge valorizar-se a qualidade do ensino das
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Abstract: Approaches: (1) Integral visual aes-

sual integral (EEV) em interacção com o meio
cultural para todos: (1.1) Eixos de desenvolvimento Professor-Escola / Artista motivador
— Museu & Centro Cultural e os jovens/alunos; com impacto na comunidade local-global.
(1.2) Alguns Referenciais, de Salette Tavares
a Nicolás Paris. (2) Alguns projectos relevantes no País, 2015/16, em EEV e com outras
disciplinas; e sua valoração. (3) Progresso do
EXPLORATÓRIO e suas implicações: operacionalização da recolha de contributos — formatos de Portfolios e Fichas.
Palavras chave: educação estética visual /
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/ eco-investigação-acção / exploratório / formação de professores.

Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Resumo: Abordamos: (1) Educação estética vi-
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Artes Visuais, quando as turmas continuam enormes e com constrangimentos
crescentes de NNE e LPNM; e o tempo de aula e a experiência dos mestrandos
nas escolas, reduzidos.
1.1 Eixos de desenvolvimento Professor-Escola /
Artista motivador-Museu/Centro Cultural e os jovens/alunos;

Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

com impacto na comunidade local-global

A investigação Oliveira (2010:23; 2013:32) situou (desde: INSEA European
Congress, Roterdham, 1981) num eixo central do processo de aprendizagem
em Educação Estética Visual, entre Ausência-Presença, Existência-Forma,
por um lado; e o Possível tendendo ao Imaginável, pelo outro lado, um fluxo de
Energia (potencialidade de transformação) –Mudança (emergência contínua
e também activamente determinada) — Contraste-Complementaridade —
Correspondência. Este constructo fundamenta-se numa sinergia enredada de
conceitos-acção do professor / operador artístico na emergência (Berger, 2006),
na urgência e incerteza (Perrenoud, 1996). É importante o sentido da oceanidade
(Ehrenzeeig, 1969), da complexidade / hologramaticidade explorada por
Morin et al. (2004), de que Está tudo ligado (Baremboim, 2009)… Oliveira (em
Almeida et al., 1977) já procurava desafiar os jovens a verem no aparente caos
— colocando no Currículo, a associação / família de formas e a ordem natural
de simetrias, ramificações, espirais, agora esplendorosamente patente nos
fractals (Schoroeder, 1991) (entendimento de que o abstract significará pelas
tensões primordiais concretas que a Bauhaus despistou?)... Importa estar-se
desperto para a conexão sináptica (Pribram, 1991) a partir do sentimento de si,
sentidos e emoção (Damásio, 2001). Esta será a via da Criatividade, passagem
da consciência local para a proximal, do desconhecido (Oliveira, 2010), em que
deixam de servir os reportórios pré-concebidos, importando a aquisição das
ferramentas (Parsons, 1999), para fazer face ao imprevisível.
1.2 Alguns Referenciais, de Salette Tavares a Nicolás Paris

O Professor / Operador artístico despertará o aluno para o fluir
(Csikszentmihalyi, 2002), atmosfera-dinâmica em que a serendipidade pode
criar, gostosamente encontrando soluções formais e vitais: Santos (2008) foi
pioneiro teorizando esse jogo, nos anos ’60; como Calder brincou com o seu
circo de esferográficas e arames e Tavares (1979) expôs Brincar… Beuys assim se
encontrou com a natureza e a desumanidade envolvente… E agora, Paris (2015;
2016) une de tal modo as suas descobertas / associações à reflexão pedagógica
e motivação que é um referencial a meditarmos, fronteira diluída entre ser o
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professor que explora instrumento — método — ideia — sistema (também como
recurso educacional) e o artista cuja qualidade de arte em torno do nada ou
inominado, corre mundo.
2. Alguns projectos relevantes no País, especialmente de 2014-16,

I — Tecnologias (Estruturantes do desenvolvimento
de carácter e inter-pessoal)

Figura 1 ∙ Pintura colectiva com projecção
de imagens (em papel-papelão). Orient.
Prof. José Miguel Gervásio, 2016. E. Sec.
Montemor-o-Novo. 9º Aº (Id. 14-17).
A turma que realizou este Projecto integrou 3
alunos com NEE. Motivação: Arte, Poesia
e envolvimento dos Alunos. Fonte:
orientador ação.
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em EEV e com outras disciplinas; e sua valoração

No contexto do “Exploratório” que publicamos desde a Tese de Doutoramento
de 2004/05, em Oliveira (2011; 2013; 2015), actualizámos a nossa recolha
de projectos de Educação Visual — Artes Visuais (enfoque maior: 7º a 12º)
emergentes nas escolas portuguesas ou em centros culturais parceiros
destas, que considerámos inovadores: não propostos para modelo, mas como
referencial de acréscimo de qualidade.
Recolhemos ou realizámos fotos em 8 Escolas (Amadora, Leiria, Lisboa,
Montemor-o-Novo, Porto, Valbom e Vale da Amoreira); e em Centros CulturalTurísticos (Maia, Valbom e Porto).
Surgem pertinentes, os 11 âmbitos categorizados em Oliveira (2013; 2015),
frequentemente em combinatórias de fronteiras permeáveis:
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II — Quotidiano / Acaso / Ciência (Interdisciplinaridade
acentuada com Ciências)

Figura 2 ∙ Projecto: Reciclar é uma Arte
— Escultura interactiva. Orient. Prof. Cristina
Pinto, E. Sec. Valbom (ESV) — Oficina
de Artes, 12 º Aº. 2015/16. Em colab.
com CFQ-Clube dos Porquês. A pedalada
activa a flor luminosa, um coração e um
caleidoscópio; e as mãos robotizadas, com
marcadores, desenham na prancha em frente.
A ESV mantém colaboração com a ESE
Porto; e expõe com premiação no Parque dos
Artistas. Fonte: orientadora ação.

III — Design: (Interacção com ecologia e património nacional artesanal

Figura 3 ∙ Projectos em Design de EquipamentoProduto; madeira, 12º Aº, 2013/14. Exposição
colectiva da E. Sec. Artística Soares dos Reis,
Cumpli-cidades, Cº Turismo. Maia, Abril 2016,
Escova-videira. Abel Martins & Belomonte (limpasolas). Mónica Rocha. Fonte: própria.

IV — Instalação; X — Interacção-Escrita/Poesia (Combinatória também

Figura 4 ∙ Projecto: A maior flor do mundo. José
Saramago. Orient. Prof. Cristina Pinto. 7º Aº,
2015. E. Sec, Valbom. Figura tridimensional em
pasta de papel à entrada da Biblioteca. Pinturas
colectivas de 3 turmas — larg. Aprox. 3.5m
(imagem de pormenor de duas das pinturas). São
incluídas interpretações de imagens de Armanda
Passos, Emerenciano, etc. O Agrupamento
Valbom, desde o 1º Ciclo, integrou este Projecto,
expondo ainda flores inventadas no jardim da
Fundação Júlio Resende — Lugar do Desenho.
Valbom. Fotos: Elisabete Oliveira. Fonte: própria.

V — Património/História de Arte (As criações escolares como
Património artístico assumido em Espaço público — Hotel; incorporado
em Arte que faz História)

Figura 5 ∙ Artist Porto Hotel & Bistrô: Espaço da
antiga Escola Artística Soares dos Reis, R. da
Firmeza, Porto, que em 2006 encerrou, mudando
para o edificio actual; e, em 2014, deu lugar a
este Hotel e a Escola de Hotelaria. A decoração
dos espaços conviviais (incluindo uma parede
com as últimas pautas) — e aquí, em sala de estar
—, expõe obras de Professores e Alunos, dos
anos 50 a 2006, em desenho, pintura, escultura,
fotografía… As criações escolares são assumidas
como Património Artístico em Espaço Público.
Fonte: própria.
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c/ H. de Arte)
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VI — Eco-Inter venção / XI — Interacção Local-Global
(incl. Arte Urbana)

Figura 6 ∙ Projecto Sinais dos Tempos, da E Sec
Francisco Rodrigues Lobo, Leiria, em parceria
com o Strabrecht College, Geldrop, Holanda,
destinado a intercâmbio internacional para
valorizar zonas urbanas degradadas. Orient.
Prof. Francisco Marques. 11º-12º ano. Desenho
preparatório de pintura térrea, atendendo ao
local a que se destinou, numa sobra urbana de
passagem, perto do rio (com ponte desmoronada).
A chuva intensa que sobreveio, fez que a
pintura careça de restauro; e que tenha de ser
oportunamente completada, tal como a plantação
de alecrim e outras espécies nas laterais.
À metade final, com os peixes e nuvens muito
simplificados, foi criada uma entrada na metade
inicial, por labirinto e exploração do tempo.
A C. M. Leiria, que apoiou o projecto, pondera
destinar este Espaço a Rua das Artes, para futuras
instalações urbanas. Fonte: própria.

VII — Carácter / Desenvolvimento Inter-pessoal, social

Figura 7 ∙ Projecto ARTOON 16 — de Teoria do
Design, opção de Comunicação — com reflexão
sobre o cartoon depois do sucedido ao Charlie
Hebdo; e em ligação ao C. de Formação António
Sérgio (Prevenção e Mediação de Conflitos).
Incidência: a imagem da Escola Artística António
Arroio. Afonso Santos: Aparência normal de um
Arroiano. 12º ano. Orientação: Prof. Francisco
Caldas & Projecto de Fotografia, — contraste:
Igualdade… Orientação: Prof.s Samuel Pinheiro
e Diogo Félix. Fonte: orientadores ação.

VIII — Performance / IX — Interacção — Cinema/Teatro

Figura 8 ∙ Cinema (e Foto): Projecto — O mundo
à nossa volta — Cinema, cem anos de Juventude,
Orientação: Teresa Garcia — Filhos de Lumière,
2015, em interacção com as Escolas. Filmes
por alunos: As Amigas. 5º-7º, E. B. 2 3 Vale da
Amoreira, & Francisco e o vento. 10º-12º. E. Sec.
Camões, Lisboa. Apresentações em Paris, Moita e
Lisboa — Cinemateca, Museu do Cinema.
Fonte: Lumière (2016).

XII — Projectos de UDs integrando alunos NEE e LPNM
(exº: 6 países/Turma)

Figura 9 ∙ Unidade Didática de Espaço-Forma
e Módulo-padrão. Orient. Prof. Rui Moutinho,
6º ano, E Sec. Frei Gonçalo de Azevedo, S.
Domingos de Rana. Alguns alunos com NEE
mais profundas, são dispensados do uso de
instrumentos de precisão como o compasso.
Alunos de até 6 etnias-países diferentes / turma.
O cumprimento, c/estas limitações, resultou
positivo. Fonte: orientador ação.
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(em intercâmbio internacional)
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Valoração destes Projectos

Pode-se paralelizar, em ordem crescente, os 3 níveis de desenvolvimento estético,
em Oliveira (2010; 2015), com a escala de 5 níveis de (P), de Parsons (1987) — (1)
Denotação (P1 e P2: favoritismo; realismo). (2) Sensuo-imaginação ou conceptoimaginação (P3 e P4: expressividade; estilo / forma). (3) Síntese / Autonomia
(P5: Autonomia); ou situar os trabalhos nos 7 níveis de desenvolvimento global
caracterizados em Oliveira (2010; 2015); (1) inactivo; (2) icónico; (3) simbólicohedonístico de operações concretas; (4) simbólico — orientado por regras; (5)
simbólico — de questionamento existencial; (6) simbólico — de auto-orientação
tacteante; (7) simbólico — de orientação autónoma — nível geralmente atingido
só pelo final do 9º ano. O diálogo auto-eco-compatibilizador de Oliveira
(2010) com classes em Didáctica da Educação Visual e Tecnologia Educativa
da Profissionalização em Serviço na FPCEUL, actual IEUL, por vários anos,
resultou numa grade de AVALIAÇÃO, com parâmetros (conhecer-fazerser=viver), a ponderar para 8 tipologias de abordagens identificadas: (Expressão
não condicionada, Design, Geometria Descritiva, História ou Oficina de
Artes…), não um modelo mas sim um referencial, a ser compatibilizado com cada
projecto, pelo operador pedagógico-artístico no terreno.
Num plano comparativo, perspectivando as recolhas do Exploratório
mais recentes, (Oliveira 2013; 2015), constatamos factores estimulantes do
trabalho escolar: as parcerias com centros culturais (Lugar do Desenho,
Valbom; Projecto 10x10, FCG. etc.) e residências de artistas, que têm sido piloto
em geral, — mas não são abrangentes nem sustentáveis para todo o país; e a
interdisciplinaridade — mas nunca uma valorização deverá ser substitutiva de
uma EEV estruturante, base para todos a usar quotidianamente e desenvolve
ao longo da vida. Destacamos: a concretização do reconhecimento do trabalho
escolar como Património Artístico permanente (em Hotel); e a necessidade de
criarmos uma 12ª categoría — circunstancial, mas em crescendo — de trabalhos
de objectivos mínimos, de classes com inclusão de alunos NNE e LPNM.
Falta-nos ainda o paralelismo que o EXPLOREAUL pretende estabelecer, com
Projectos de outros países / continentes e análise multivalente.
3. Progresso do EXPLORATÓRIO e suas implicações: Operacionalização
da recolha de contributos — formatos de Portfolios e Fichas

A documentação em 2) permanece ainda muito lacunar. Perspectivam-se agora
condições mais favoráveis ao desenvolvimento do Projecto (que coordenamos),
EXPLOREAUL — Exploratório da Educação Artística da Universidade de
Lisboa, sediado na FBAUL-CIEBA, cujo âmbito recordamos:
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Figura 10 ∙ Ficha de Projecto escolar/Cºcº cult. para o
EXPLOREAUL (Proposta Elisabete Oliveira 2016).
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Figura 11 ∙ Ficha de Projecto escolar/Cºcº cult. para o
EXPLOREAUL (Proposta Elisabete Oliveira 2016).

Considerações Finais

O Portfolio e a Ficha propostos, na sua operacionalidade simples, são
instrumentos de grande síntese e exigem, dos Professores / Operadores
Culturais Artísticos, um habitus — Santos (1994), a sustentar contra os
constrangimentos que a profissão enfrenta e o correr quotidiano: uma prática
sistemática e aprofundada da planificação das Unidades Didáticas, em
auto-eco-compatibilização, incluindo registo do processo, análise valorativa
e paralelização dos Projectos que orientam, em actualização contínua, no
contexto nacional e com referenciais internacionais. Daqui deverá resultar a
consciência do nível de qualidade da interacção ensino-aprendizagem criativa
prosseguida e vislumbre de sentido da sua progressão; do valor das criações
escolares no plano estético-artístico e como património cultural (Artes Visuais
Escolares parte do Museu?); da participação numa sociedade-de-emoçãoconhecimento que mais informada e autonomamente se poderá criticar
compreensivamente; e de SER integral melhor.
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O Projecto EXPLOREAUL tem por objectivo o registo e a qualificação da
investigação sobre Pioneiros em Educação Artística e Ensino de Artes Visuais
— afirmados e dos projectos emergentes na escolaridade (3º Ciclo e Ensino
Secundário) -, na interacção das práticas / metodologias com os respectivos
Mestrados e Doutoramentos da FBAUL; através de plataforma interactiva e
impacto de e-publicação anual creditada; e constituindo-se, o Exploratório,
como referencial comparativo em actualização contínua, por parceria PortugalEspanha-UK, aberta ao Brasil e a S. Tomé-e-Príncipe.
O EXPLOREAUL inclui uma Equipa de 4 Professoras do CIEBA — 3 FBAUL
+ 1 IP-ESE Santarém / a Bibliotecária FBAUL / 3 Professoras parceiras — 2 IEUL
+ 1 FPUL / 4 Consultoras, de Brasil, UK, Espanha e S. Tomé e Príncipe (esta,
mediadora): deverá possibilitar o arquivo, com recolha de Projectos dessas
regiões; e sua análise comparativa multivalente, em interacção de contextos e
modos de VER.
Contacto com o EXPLOREAUL, até — com codificação dos participantes
— ser viabilizada a intercomunicação sistemática em plataforma, será pelo
seguinte e-mail: investigacao@belasartes.ulisboa.pt (c/ Elisabete Oliveira).
Cada participante nesta rede rizomática — no sentido de Deleuze (1969),
deverá enviar ao EXPLOREAUL os dados (Figura 10, Figura 11).
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Resumo: O trabalho trata de atravessamentos

Abstract: The study comes to art and education

da arte e educação como intervenção na escola. Reflete sobre o fazer artístico como processo formativo a partir de produção realizada
em parceria com uma escola pública brasileira,
movendo conceitos fundamentais como espaço e corpo em criação coletiva. Aponta a prática artística como elemento fundamental para
a produção de experiência e conhecimento.
Palavras chave: corpo / espaço / formação /
experiência.

crossings as intervention in school. Reflects on
the artistic work as an instructive process from
conducted production in partnership with a Brazilian public school, around fundamental concepts such as space and body in collective creation.
Indicates the artistic practice as a main element
for the production of knowledge and experience.
Keywords: body / space / instruction / experience.
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Professorartista

Diversas experiências têm se produzido por atravessamentos entre arte e educação, seja em sistemas curriculares e não curriculares, seja por meio de exposições e eventos especializados ou no campo da pesquisa acadêmica. Particularmente trabalhamos em ações onde procuramos desdobrar arte e educação
em processos formativos através da criação, ensino e pesquisa. Como “professorartistas” estamos interessados em como nossa produção se nutre deste entrelaçamento enquanto alimenta e reverbera neste campo de investigação.
A figura do “professorartista” deriva de questões apontadas por Basbaum
em relação ao “artista-etc” e ao “artista como pesquisador”, como aqueles que
questionam a natureza e a função do seu papel, constituindo-se de várias camadas de significado, operando conexões entre arte e vida, abrindo caminhos para
outros modos de pensar, fazendo dos espaços em que atuam lugares de produção artística (Basbaum, 2013). Consideramos as diferentes possibilidades de
imersão do artista no campo Educação não apenas como professor, mas como
produtor de subjetividades, linguagens e experiências.
Este trabalho é desdobramento de ações realizadas junto a uma escola pública brasileira em 2016, com base no processo de criação de um trabalho de intervenção que até então havíamos desenvolvido apenas em galerias e museus.
Um trabalho que explora materialmente percepções espaciais produzidas pelas
nossas relações corporais com objetos e arquiteturas através de construções
que se inscrevem num lugar para estruturá-lo e distorcê-lo temporariamente.
1. Transobjeto

A ideia de TransObjeto emerge da experimentação artística relacionada à percepção do espaçotempo como sucessão e coexistência de corpos, objetos e arquiteturas, procurando ai densidades físicas e visuais. Por um lado, relaciona-se com
representações do espaço institucional do cubo branco a partir da noção de objeto
como ocupação, e de espaçotempo como matéria fluida com a qual se constrói o
trabalho e a experiência da arte (Andre, 2005). Por outro, deriva de uma noção de
objeto como estrutura de planos e dobras atravessada por corpos (Oiticica, 1986).
São construções feitas com ripas de madeira agrupadas em sequências de
blocos tridimensionais tensionados para sugerir maior ou menor volume na
relação com o espaço disponível (Figura1). O processo começa com a incorporação do lugar através de ações e movimentos de percepção do ambiente como
caminhar, observar a luz, o ar etc. Após o breve contato com a espacialidade,
procede-se o corte das ripas em tamanhos que variam segundo a altura, largura
e profundidade do local. Depois, considerando a variação de tamanhos, elas são
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Figura 1 ∙ Transobjeto. Vista parcial de intervenção. Galeria Funarte,
Brasília, 2008. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Corpos em ação na escola. Intervenção sobre fotografia
digital, 2016. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Corpos em ação na escola. Intervenção sobre fotografia
digital, 2016. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Copos e ripas de madeira, 2016. Fonte: própria.
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unidas com uma fita emborrachada, criando quadriláteros irregulares e flexíveis em múltiplas direções. Esses quadriláteros são conectados, partindo do bidimensional para o tridimensional. A variação, a irregularidade e a flexibilidade
das formas gera um conjunto que se desenvolve através do espaço, movimentando-se em resposta à maior ou menor tensão provocada pelas conexões com
parede, teto e chão. A presença da construção ativa um conjunto de percepções
visuais, ligadas ao desenho e às projeções de sombras, e percepções físicas, materiais, ligadas às possibilidades de atravessamento da estrutura pelos corpos.
Trata-se, portanto, de algo que atravessa, propõe o atravessamento e é atravessado pelo lugar, respondendo e provocando o espaçotempo nos intervalos.
Algo que se constrói em meio a jogos de estiramentos e contrações, vai e vem,
sobe e desce, estica e encolhe, dentro e fora. O trabalho passa da instalação de
um objeto no espaço para uma intervenção que se apropria da espacialidade
existente para se inscrever nela e produzir outra, mais esquemática, mais torta,
caótica, labiríntica. Não estamos diante da obra, mas dentro de um conjunto
resultante de formas e ações que se estabeleceram como partes de um jogo no
qual estamos agora imersos. Habitamos um espaço transitório, precário, impreciso, que é ao mesmo tempo estático, estrutural e também movimento e instabilidade. Estamos em um espaçotempoobjeto em formação.
2. Forma... ações

A experiência do arte e da educação podem ser limitadas pelos lugares “adequados” em que acontecem, como o museu ou a escola, por exemplo. Os corpos podem sofrer a imposição do contexto institucional que influencia nas características do que é apresentado ali: uma obra ou uma aula que foi produzida por um
artista ou professor e está sendo apresentada em um espaço de arte ou educação
para ser consumida sob suas regras e valores. De certo modo, boa parte do movimento dos jogos de invenção foi experimentada pelo artista ou professor durante
o processo de produção da obra/aula com maior intensidade que o vivido agora
pelos diferentes públicos. Seria importante, do ponto de vista de uma percepção
dos processos formativos, tornar acessível aos corpos os fluxos, formas e ações
envolvidos no processo de criação de uma obra/aula? Como fazer das tensões dos
processos o objeto da experiência dos corpos em arte/educação? Como transformar ações em experiências? O que implicaria partilhar os processos de criação? O
que implicaria produzir um trabalho de arte como processo de formação em uma
escola? Um trabalho de arte pode produzir-se em meio a um contexto escolar enquanto uma escola se produz como lugar de experimentação artística?

4. Corpos

Tudo começa com a presença dos corpos. Um, dois, depois três, cinco, dez, aparentemente sem organização. Corpos que chegam e ocupam o lugar, dão sentido de existência ao aqui e agora enquanto parecem escavar ali alguma memória
de gestos perdidos. Corpos em conexão constante com outros corpos e com o
ambiente. Piruetas, cambalhotas, corridas. Rola pelo chão, pula, bate na parede, para. Assenta, descansa, deita. Levanta-se, mais uma corrida, trombada.
Bate a mão, bate o pé, ritmo. Fala. Grita. Corpo-carrinho-de-mão. Corpo-bicho.

Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

O espaço escolar é talvez o maior herdeiro dos modos de compreender o humano e a subjetividade moderna, de modo que a educação escolar, em geral, assumiu um caráter civilizatório (Souza, 1998) cada vez mais voltado para processos
de condução das diferenças às igualdades, das variações à permanência (Clareto, 2007). Todavia é possível e necessário procurar aberturas nesse espaçotempo de formação, buscando outras educabilidades, em meio ao seu cotidiano,
nos intervalos dos currículos, das pedagogias, das arquiteturas, dos corpos.
Por diversas entradas e saídas de uma escola, estamos confinados aos tempos
e espaços regrados, determinados por horários, sinalizações, placas, gestos que
passam a configurar nossas ações e experiências. Uma imersão na repetição de
palavras e ordens, que rapidamente se tornam incorporações de modos de habitar igualmente a diversidade de espaços e tempos vividos. As vezes só restam falsos intervalos como fugas desta incorporação, escapes, nos recreios, no banheiro,
num copo de água. Muitas vezes é nas pequenas fugas que imaginamos as experiências mais intensas. Mas, talvez, nesses intervalos, nas dobras dessa espacialidade tão sistêmica, possamos adentrar nas possibilidades dos corpos criarem
situações que extrapolem a noção do que devemos ou não fazer, de ser ou não, de
saber ou conhecer. Talvez seja preciso e possível produzir um pouco à margem das
formas estabelecidas de conhecimento, mas não necessariamente fora da escola.
O que se pretende com esse trabalho é justamente a criação de intervalos na
própria espacialidade escolar a partir da valorização dos movimentos dos corpos
em meio às suas rotinas, produzindo algo que possa ser um campo de experimentação de outras incorporações, tendo como referência a criação coletiva de um trabalho de arte. Algo em que os corpos possam exercer liberdades e vontades que se
estabeleçam a partir de ações e falas desmedidas, gestos que possam tanto desestabilizar quanto estabelecer sentidos coletivos de espaço, tempo e existência. A
proposta de intervenção é uma tentativa de criar aberturas, de ampliar e dilatar os
sentido de produção de arte e educação como produção de vida dentro da escola.
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Figura 5 ∙ Corpos em ação nos territórios dos quadrados, 2016.
Fonte: Própria.
Figura 6 ∙ Corpos e desmedidas, 2016. Fonte: própria.
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Figura 7 ∙ Corpos e desmedidas, 2016. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Corpos desafiam a estrutura, 2016. Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Corpos desafiam a estrutura, 2016. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Transobjeto. Escola Municipal Bom Pastor,
Juiz de Fora, Brasil, 2016. Fonte: própria.

5. Medidas

Setenta estudantes, divididos em quatro turmas. Trezentas ripas de madeira,
cada uma com três metros, empilhadas na quadra. Duas mesas, um serrote, um
metro, um martelo, uma furadeira, vários lápis. Duas latas de tinta, uma branca
e uma preta, seis rolinhos com seis bandejas, quatro metros de lona, vinte rolos
de fita adesiva. “Para que tudo isso, professora? Vão reformar a escola?”
O artista se apresenta: se medirmos da planta dos pés ao alto da cabeça, e se
essa medida for aplicada às mãos estendidas, encontraremos a mesma largura e
a mesma altura, como as superfícies quadradas (Vitrúvio, 2004). O artista sugere
um método de construção: que cada um pegue quatro ripas de madeira, meça
nelas a sua altura e corte. Depois, que cada ripa tenha um dos lados pintados de
uma cor (preto ou branco). A proposta é clara: cada corpo vai gerar um quadrado.
O problema da verticalidade é vivido inicialmente através da apropriação da
madeira e da verificação imediata de que as ripas são bem maiores que os corpos (Figura 4). Mas essa verificação é também uma percepção de que o corpo
pode fazer da madeira uma extensão, como uma lança, uma espada, um cavalo,
uma linha. A marcação das alturas está ligada à uma percepção elementar do
lugar através da utilização de um objeto em um esquema de representação. Reconhecer ou imprimir a altura do próprio corpo nas coisas implica em uma dupla tentativa: por um lado inscrever o corpo no espaçotempo como linha ou vértice que o direciona, e, por outro, como objeto que ocupa os intervalos através
de seus limites físicos. Estas tentativas tornam-se imediatamente enunciados
em falas que ocupam o lugar: “Qual é o tamanho do meu corpo? Qual é o tamanho do seu corpo? Eu sou maior. Você é menor.” O corpo sozinho encontra dificuldade em enxerga-se: “preciso que alguém me ajude a marcar minha altura.”
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Capoeira. Os corpos reivindicam lugar pelo espaçotempo (Figura 2 e Figura 3).
Os corpos se inscrevem no espaçotempo da quadra esportiva da escola. De
certa forma aguçados pelo estar fora, estar livre das paredes maciças, onde o
modo de respiração é diferenciado, como um instante de extravasar e abrir os
poros. Não há uma regularidade, o tempo que se inscreve é ditado pelas danças,
por objetos que se apresentam instantaneamente nas mãos dos estudantes, tudo
salta. Quando as vozes se sobrepõem, há uma vontade de linearidade, de forças
que fazem com que os corpos se agrupem, que expressem o propósito do habitar.
Então, alguns tentam esperar, mas há algo que os penetra como vontade de criação refletida no uso do próprio corpo. O corpo como habitáculo de um ponto de
energia que se torna um vórtice em expansão permanente no encontro com os
outros corpos, com a arquitetura, com a cidade e assim por diante (Farias, 2012).
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Um corpo por metro quadrado (Beckett, 2008), mas o espaçotempo não se divide, trata-se de uma multiplicação, de uma proliferação de micro espacialidades
tendo como referência o plano horizontal do chão da quadra (Figura 5). À medida
que os corpos tentam estabelecer uma organização das ripas, convertem a área plana do chão em um campo de disputa por pequenos territórios quadrados que fazem
fronteira uns aos outros como um mapa ou um tabuleiro de xadrez em construção.
Embora espontânea, a disposição das madeiras pelo piso parece seguir inicialmente uma estética minimalista, como se os corpos procurassem mapear e
organizar a superfície segundo uma lógica de criação de intervalos tendo o quadrado como objeto de regularidade e medida. Mas tão logo estabelecida, vê-se
que tal organização é mais próxima de práticas de jogos infantis cuja dinâmica
está ligada à capacidade dos corpos saltarem entre espaços delimitados, procurando vencer as distâncias estabelecidas por uma grade desenhada no chão.
Nos jogos, o sentido está ligado à capacidade do corpo imprimir um ritmo de
atravessamento da grade como um objeto desenhado na superfície. Um espaçotempo se produz nesse atravessamento que vai incorporando o desenho como
objeto e lugar. Mas o jogo é limitado em sua própria configuração, diferente da
organização que aos poucos vai sendo estabelecida na quadra da escola. Aqui
não se opera com o corpo no atravessamento de um objeto estabelecido, mas o
corpo opera na construção de algo que, apesar de ter medidas, não tem limites
definidos. Arte não se resume a exercícios perceptivos ou jogos de repetição.
Esculturas são agentes formais destinados à experiência de apreensão concreta, poética e política do fenômeno do espaço (Brito, 2005).
6. Desmedidas

Os corpos vão buscando cada um sua desmedida, procurando construir sentido
para a construção de algo que se insinua entre a destruição de um espacialidade
existente e a construção de outra. Corpos em obra num intervalo, um lugar entre a forma e sua ausência, um tempo entre a origem e o devir (Gormley, 1986).
Como os quadrados são unidos por uma fita de borracha, produz-se uma geometria flexível, que vai espacializando um desenho como uma grade continuamente aberta (Scovino,2009). Os corpos logo se reconhecem nessas aberturas
como pontos de intersecção entre os quadrados e inventam modos de fazer valer
seu movimento sobre a estrutura (Figura 6 e Figura 7). Entre a construção e a destruição, a inventividade é exercida em modos de representação que sugerem outras brincadeiras e formas: aviões, carros, trens, navios, polícia, ladrão. É neste momento que o corpo está mergulhado na sua própria experiência, transitando entre
múltiplas possibilidades do objeto em movimento, permitindo-se desenrolar en-

7. Experiência e conhecimento

De modo mais amplo, a experiência seria um modo de habitarmos o mundo diante
da nossa própria existência corporal, finita, encarnada, no tempo e no espaço, com
outros. Atrelada à vida, sempre escapa a qualquer determinação e conceituação,
porque é, essencialmente um transbordamento de possibilidades, criação, invenção e acontecimentos (Larrosa, 2015). Nesse sentido, a produção artística como
produção de experiência e conhecimento envolve sempre o risco do vivido e não
se pode pensá-la apenas como representação de algo, mas sim como insinuação
e tentativa de trazer à presença do agora algo que não está aí (Salcedo, 2009). A
experiência da arte passa pela produção de algo que possa materializar de algum
modo o conjunto de acontecimentos vividos e que se tornam matéria para novas
vivências a serem incorporadas como outras experiências através de uma obra,
levando em conta a multiplicidade de meios e linguagens envolvidas no processo. Trata-se da apresentação de algo como um todo único que abarca uma série
de coisas vindas de tantos outros espaços e tempos distantes entre si (Fabro,1997)
Nesse trabalho, a produção de conhecimento está relacionada a experi-
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tre dobras do espaçotempo em ação. Total in-corporação (Oiticica, 1986) materializada nas possibilidades de existir entre passagens, experimentando questões
fundamentais da prática artística como linguagem e processo de criação: entre o
corpo e o objeto, o bi e o tridimensional, o plano e o espaço, o figurativo e o abstrato.
À medida em que se desdobra em movimento e representações, a estrutura
vai se dobrando e se transformando em uma grande evolução através do espaço. A passagem se torna fundamental, pois anuncia outra ordem espacotemporal tendo o peso e leveza como valores (Serra, 1997). Mas o tempo das crianças
não é evolutivo, nem linear, nem unidimensional (Skliar, 2014) e como se trata
mais questões visuais e físicas, os corpos parecem sentir a presença dos volumes, mas não se intimidarem por eles. Embora se comportem diferente em relação à construção que já aparece inscrita em meio a arquitetura escolar, os corpos procuram modos de atravessar o território demarcado pela escultura como
se reivindicassem um direito de criticá-la pelo movimento que inverte dentro e
fora (Figura 8 e Figura 9). Parecem qualificar o espaçotempo da escultura como
vazio para afirmar o corpo como espaço cheio e ao contrário, apontando negatividade do espaço como território da afirmação da positividade da construção.
Embora a vivência destas dicotomias sustente modos de produção de linguagem e conhecimento, é preciso atentar para os movimentos que tornam
essa vivência uma experiência de criação em arte produzida pelos corpos, que,
em última instância são a matriz inalienável da cognição (Medeiros, 2014).
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mentação da arte como produção de outras espacialidades em meio ao espaçotempo vivido. Isso se deu através da construção de um objeto que emergiu da
articulação de espaços e tempos existentes com outros inventados e produzidos
no ato de construção (Figura 10). Tudo passou pelo dimensionamento do lugar
que se abriu em espacialidades criadas pelo exercícios dos corpos. O trabalho
procurou pensar modos de habitar e deixar habitar educação e arte através de
uma experiência que fosse além de produzir uma atividade para alcançar um resultado como construção acabada. Procuramos “pro-duzir” (Heidegger, 1954) no
atravessamento da escola como lugar, deixando aparecer algo que traz o produzido como uma coisa vigente para o meio das coisas já em vigor mediante uma
articulação poética. Uma experiência corporal de construção de visualidades e
pensamento. Trata-se de aprender a habitar.
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Resumo: A transformação de bonecas louras

Abstract: The transformation of blonde dolls in

em negras pelas mãos de alunos do Ensino
Médio e de Educação de Jovens e Adultos
(EJA), nas aulas de Arte de uma escola pública
situada no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória,
Espírito Santo, Brasil foi a culminância de
uma reflexão realizada sobre os padrões de
beleza europeus veiculados pelos média e que
produzem uma baixa estima nos sujeitos que
possuem como referencial simbólico, desde a
infância, tipologias de corpo e cor de pele sem
par com suas histórias de vida em suas heranças culturais.
Palavras chave: beleza / brinquedo / cultura
afro-brasileira.

black by the hands of students of High School and
of Education of Young and Adults, in art classes of
one public school located in the Ilha das Caieiras
neightborhood, in Vitória, Espírito Santo, Brazil,
was the culmination of a reflection fulfilled about
the europeans patterns of beauty propagated by
the media that produce a lower esteem in the subjects that posseses as simbolic referential, since
the childhood, typologies of body and skin color
that doesn’t have conection with their life story
in their cultural heritages.
Keywords: beauty / toy / african-brazilian culture.
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Introdução

O objetivo deste artigo é o de relatar uma experiência vivida em 2015, no decorrer de atividades realizadas durante as aulas de Arte, com a participação
de duas turmas de Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos (EJA), em
escola pública situada no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, Espírito Santo,
Brasil. As discussões sobre o Dia da Consciência Negra (comemorado em novembro) e a importância da evidenciação de questões em torno da diversidade
étnico-racial presentes no país, do preconceito e das referências americanas e
europeias importadas foram aprofundadas pelos alunos à medida que os mesmos refletiam sobre a cultura africana, os padrões de beleza veiculados pelos
média, os produtos industriais destinados, indiferenciadamente, a população
negra — como cosméticos e brinquedos, entre outros temas abordados.
Aos poucos, os alunos observaram nas queixas em comum que, ao longo do
tempo, essas lacunas não supridas eram capazes de produzir, simbolicamente, uma baixa estima dos sujeitos que possuem como maior referencial, desde
a infância, tipologias de homens e mulheres de sucesso cujos corpos e cor de
pele não encontravam correspondências em suas histórias de vida ou em suas
heranças culturais.
Outrossim, integrantes das turmas relataram a dificuldade em obter produtos infantis capazes de revelar a cultura de descendência africana e dialogar com
as necessidades das crianças que simbolizam suas famílias enquanto brincam.
Visto isso, os alunos se dispuseram a adquirir bonecas negras no comércio
da cidade para vesti-las com outras referências culturais que não a americana
ou europeia. Logo, desistiram e partiram em busca de imitações da boneca
Barbie, já que não encontraram bonecas negras para modificarem apenas seus
penteados e suas roupas, decidindo por pintá-las com spray em tonalidades de
marrom (Figura 1).
Para tal, buscou-se não isolar o sentir de cada turma constituída, em sua
maioria, por alunos afrodescendentes, moradores de bairros de periferia que
constituem a região da Grande São Pedro, localizada ao lado noroeste da Ilha
de Vitória e formada a partir de uma ocupação desorganizada de uma área de
mangue por famílias que se instalaram no local e que sobreviviam da coleta de
materiais (e até de alimentos) provenientes de uma área que recebia os resíduos
da cidade: um lixão.
É importante ressaltar que as aulas não foram desenvolvidas e/ou embasadas somente na memória de pessoas negras, mas do resgate da memória coletiva que interessa a todos habitantes:
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Figura 1 ∙ Bonecas e tecidos pintados a mão. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Pintura e arquitetura do povo Ndebele. Fonte:
http://www.mmo.co.mz.
Figura 3 ∙ Boneca Ndebele. Fonte: http://www.mmo.co.mz.
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Como, então, reverter esse quadro preconceituoso que prejudica a formação do verdadeiro cidadão e a educação de todos os alunos, em especial os membros dos grupos
étnicos, vítimas do preconceito e da discriminação racial? Não existem leis no mundo que sejam capazes de erradicar as atitudes preconceituosas existentes nas cabeças
das pessoas, atitudes essas provenientes dos sistemas culturais de todas as sociedades
humanas. No entanto, cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens
como aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles pela
cultura racista na qual foram socializados (Munanga, 2005:16).

Logo, trata-se de um lugar no qual os sujeitos, historicamente, estiveram
ocupando espaços marginais da cidade. O resgate dessa história não pertence
somente àquelas pessoas afetadas, mas a toda cultura formada nas condições
desiguais de desenvolvimento social e econômico.
Em sala de aula, ninguém falava das dificuldades sofridas pelos antigos moradores, senão como alguém estranho que viveu em um passado remoto. Alguns alunos depuseram sobre suas origens fora dali, de estados distantes, mas
os que dali vieram, não tinham “nada” a testemunhar.
Entretanto, tais tentativas de diálogo apontavam, em seus silêncios, não
para a mera necessidade de uma forma gentil de escuta, mas para a construção
de procedimentos necessários para alavancar, metodologicamente, a reflexão
crítica, a pesquisa teórica e as atividades práticas em torno do que seria o “Dia
da Consciência Negra”.
O foco da investigação volta-se, então, para algo menos dolorido: outras
formas de ser negro sem que fosse preciso falar do envolvimento afetivo, em
torno da investigação da pintura mural realizada pela tribo Ndebele, na África
do Sul e seus desenhos geométricos riscados com giz e pigmentos de terra e cal,
de grandes áreas brancas e contornos em negro (Figura 2).
As mulheres Ndebele criam bonecas com significados específicos, como as
avós que fazem para as filhas, por exemplo, sendo cerzidas com tecidos de algodão e bordadas com contas (Figura 3).
Enquanto isso, outro grupo de alunos surpreenderam-se e se identificaram
com o caso do empresário nigeriano Okoya que criou bonecas negras para que as
crianças fossem expostas à diversidade durante as brincadeiras e não se tornassem inseguras diante de um modelo exterior a sua identidade cultural (Figura 4).
A Queens of Africa fabrica seis modelos de bonecas, que representam os três
maiores grupos étnicos da Nigéria: Hausa, Igbo e Yoruba. Os cabelos e as roupas
se baseiam em looks de mulheres africanas. Para esta empresa, tudo começou
quando o empresário não encontrou uma boneca negra para dar de presente a

259
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

sua sobrinha, em 2006. Assim, fundou a empresa Queens of Africa, com a ideia
de promover a confiança nas crianças africanas, fabricando seis modelos de bonecas representantes de grupos étnicos da Nigéria, tais como os Hausa, os Igbo
e os Yoruba.
Encontradas na página do Facebook intitulada Queens of Africa — Black Nigerian/African Dolls, imagens das bonecas negras e seus diferentes looks típicos
ou modernos, batizadas com nomes africanos inspirados em mulheres negras
de destaque, procedentes de diferentes partes do mundo estão disponíveis em
um sem número de exemplares, junto as fotos das consumidoras de todas as
idades que posam, vaidosamente, ao lado das bonecas escolhidas.
Os alunos não tentaram, entretanto, imitar a pintura feita a mão pelas mulheres Ndebele, nem os modelos das bonecas nigerianas, mas cruzaram experiências e as fontes pesquisadas, criando seus próprios modelos, para elas próprias ou com a finalidade de presentear crianças da família (Figura 5).
O processo contou com a colaboração dos alunos e das alunas que formaram grupos para pinturas de tecidos, para a pintura das bonecas e para a costura
das vestimentas inspiradas no próprio gosto dos alunos e, especialmente, nas
bonecas nigerianas e nas bonecas de Ndebele.
O brincar de fazer bonecas à sua semelhança acabou por tornar o ambiente
recheado de memórias de infância sobre brincadeiras e aromas da culinária típica pertencente a cada família ali representada.
Brougère (1995) revela que o ambiente, os objetos lúdicos e as brincadeiras
contribuem para a socialização e a interação das crianças. Ao longo do tempo,
o empobrecimento e a escassez de valores culturais étnico-raciais diversificados
reproduzem um padrão homogêneo e distante da vida de inúmeras crianças — sujeitos em busca de instrumentos de brincar que não espelham outros modos simbólicos de ser, estar e brincar no mundo, mas solidificam uma matriz importada.
Conforme Benjamin (1984), as crianças não crescem isoladas, assim como
seus brinquedos, não dão testemunho de uma vida autônoma, mas sim de um
diálogo simbólico entre elas e a sociedade.
Nesse processo, tal produção provocou outros olhares para seus próprios
corpos e suas histórias de vida, quebrando um pouco do silêncio das construções históricas sobre a diversidade cultural e a opressão de ser considerado, enquanto povo, tábua rasa ou corpo vazio, adaptável e ajustável a qualquer manifestação que visa transformar os modos de ser e de estar dos sujeitos e não das
situações às quais foram submetidos (Freire, 2003).
Desse feito, a educação problematiza e solicita a superação, o diálogo e o ato
de criação que procura libertar, esperançosamente, um pouco dos sujeitos que,

Figura 4 ∙ Boneca Azeezah. Fonte:
https://www.facebook.com/queensofafricablackdolls
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Figura 5 ∙ Aluna confeccionando roupa para sua
boneca. Fonte: própria.
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fundamentados no pensamento crítico e reflexivo sobre o mundo, podem, de
certo modo, transformá-lo com a colaboração e sua própria produção material.
Insta dizer que a experiência da compreensão torna-se mais profunda quando somos capazes de associar a vida à leitura do mundo por modos afetivos e/
ou sensoriais que, muitas vezes, precedem a compreensão dos conceitos acadêmicos a serem adquiridos no cotidiano escolar.
Conclusão

Esse exercício crítico e simbólico incluiu desde pesquisas teóricas com o uso
de ferramentas virtuais como a produção prática, incluindo desde a história da
origem alemã da boneca Barbie até sua versão negra e nigeriana, bem como
a pintura das casas e as bonecas Ndebele. O que ficou de todo esse processo,
foi a forma afetuosa como se envolveram em um trabalho que ultrapassou uma
data comemorativa para tornar-se um trabalho de conscientização que se dispôs, naquele momento, a intervir nas condições impostas pelo mercado e pela
indústria de brinquedos.
A educação enquanto capacidade de problematizar, desmistificar e criar
pela arte possibilita, dessa forma, descobrir os sujeitos da cultura que, como
tais, se afirmam mesmo em situações de massificação organizadas pelo consumo no mundo atual.
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Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a ex-

Abstract: This article aims to discuss the peda-

periência realizada na disciplina Oficina Multimédia, do décimo segundo ano do ensino secundário, na escola António Damásio, Lisboa.
Apresentamos nossa proposta para a criação
de social videos em aula, pensando sua relevância em uma cultura da participação. Essa
prática insere-se no projeto de investigação
Educação Visual em Mídia Social, do doutoramento em Arte Multimédia da FBAUL.
Palavras-chave: arte multimédia / social videos / mídia social / educação artística.

gogical experiment conducted in the subject of
Oficina Multimedia (Multimedia Workshop)
from twelfth grade students at Antonio Damasio School, in Lisbon. The proposal for the creation of social videos in class, considering their
relevance in a participatory culture is presented.
This practical experience is part of the research
project “Visual Education in Social Media”, integrated to the PhD in Multimedia Art, at FBAUL.
Keywords: multimedia art / social videos / social
media / art education.
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As culturas do remix
e da contribuição no ensino
de artes: uma experiência
de criação de social
videos online com alunos
do ensino secundário
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Introdução
Refletiremos neste artigo acerca das experiências no terreno obtidas na primeira
fase do trabalho de campo do projeto de investigação “Educação Visual em Mídia
Social (EVMS)”, em realização na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa. Apresentaremos, portanto, a experiência conduzida no primeiro semestre do ano académico 2015/2016, quando iniciamos as observações participantes e práticas na Escola António Damásio, em Lisboa, com alunos do décimo
segundo ano do ensino secundário, na disciplina de Oficina Multimédia.
Descreveremos as etapas do trabalho realizado na escola, que começou
com observações participantes em sala de aula, passando pela descoberta de
necessidades e lacunas curriculares na área da multimédia, para culminar com
a realização de um workshop para a criação de social videos. A proposta prática
do workshop foi a utilização do remix, que consiste na apropriação de obras já
criadas, collage e compartilhamento das novas criações, proporcionando um
espaço de trabalho que motivasse a reflexão crítica acerca das linguagens das
mídias sociais nas interações contemporâneas.
1. Descobrindo o terreno: Escola Secundária António Damásio
A escola António Damásio localiza-se no bairro dos Olivais, em Lisboa. É uma
escola pública que, dentre a sua oferta formativa, possui um curso científico-humanístico de artes visuais. A disciplina de Oficina Multimédia B integra-se nesse
curso, no décimo segundo ano do ensino secundário. Os alunos são provenientes
de diversos bairros sociais próximos à escola, sendo por isso heterogéneos em nível
socioeconômico e étnico. A turma é composta por 16 alunos, e a sala de aula possui
12 computadores com o pacote de softwares gráficos Adobe Creative Suite 5.
A primeira visita à escola aconteceu em três de novembro de 2015. Na primeira reunião com a docente da disciplina, definimos as estratégias de execução deste trabalho de campo na escola. Discutimos, entre outras coisas, sobre
a necessidade de providenciar autorizações junto à Direção Geral da Educação
e, posteriormente, autorizações aos encarregados de educação, pais e responsáveis legais dos alunos. Para solicitar as autorizações junto à DGE, elaboramos uma nota metodológica do projeto EVMS e uma descrição preliminar dos
instrumentos. Esses documentos foram protocolados na página da DGE (www.
dge.mec.pt) e, posteriormente, validados por este órgão.
Definimos nessa reunião, por fim, as seguintes normas preliminares
para nortear as práticas neste trabalho de campo na escola: a) sigilo da identidade de todos os participantes; b) preservação do direito de imagem de
todos os participantes; c) respeito aos processos metodológicos do docente

2. Observações em sala de aula
Iniciamos as observações em sala de aula em 13 de novembro de 2015.
Simultaneamente às observações, fizemos uma leitura do programa em vigor
da disciplina (Lopes, 2006), publicado pela Direção Geral do Desenvolvimento
Curricular. Pelo fato do programa ter sido redigido há mais de dez anos, verificamos que não há indicação de dispositivos móveis e mídias sociais dentre
as mídias a serem abordadas. Sendo assim, localizamos a existência de uma
lacuna no programa curricular em relação ao nosso tema de investigação.
O programa também apresenta uma proposta metodológica que consideramos, de modo geral, demasiadamente diretiva para as dinâmicas de ensino da
disciplina. Alertando os docentes sobre os riscos de “dispersão” que a experimentação pode acarretar (Lopes, 2006:7), o programa sugere que os docentes
utilizem uma metodologia baseada em exemplos para o ensino dos softwares
da Adobe. Acreditamos que hoje, mais de uma década após este programa ter
sido redigido, lembrando que existem online tutoriais em vídeo sobre qualquer
aspecto dos softwares, não seja mais o papel essencial do docente instrumentalizar tecnicamente os alunos, mas orientá-los na construção de projetos que
explorem de forma expressiva as linguagens de multimídia. Claro que, acima
de tudo, a escolha metodológica do docente deve depender do contexto e do
grau de autonomia dos alunos. Por isso acreditamos ser necessário conhecer
profundamente o terreno antes de iniciar uma planificação.
Apesar de nossa pesquisa ter como paradigma a investigação-ação (Hopkins,
2008: 50), onde o investigador interage conscientemente com o terreno, iniciamos as observações em aula com baixa interferência, restringindo as interações
a uma breve apresentação pessoal aos alunos antes da primeira aula. Optamos
por começar com o silêncio para, como nos diz Bodgan & Biklen (1990/1994:
53), captar aquilo que se escuta, ou o componente subjetivo em sala de aula.
Nossa presença não foi, entretanto, neutra, uma vez que gerou instabilidade
nas relações, pelo menos com uma aluna. Uma jovem que se destaca por seu
estilo gothic (roupas e unhas pretas), reclamou da presença do investigador em
sala de aula ao diretor de turma. A sua reclamação foi relativa às fotografias
que fizemos em sala, dizendo que seus pais não haviam dado permissão para
isso. Posteriormente, a professora da disciplina esclareceu-me que vinha tendo
dificuldades de integração com essa aluna. Segundo a docente, a jovem constantemente reclama, recusando-se a participar das práticas propostas em aula.

265
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

cooperante; d) não exposição de jovens a qualquer situação de vulnerabilidade presencial ou online.
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Tivemos, então, uma conversa com a aluna, explicando-lhe que as fotos não
serão publicadas, e que nosso interesse restringe-se em fotografar os trabalhos
dos alunos, sem os identificar.
Esse episódio serviu como reflexão acerca da hipótese de que o investigador
em sala de aula sempre interfere no campo, mesmo quando essa não seja a sua
intenção. Isso porque, conforme observamos, a presença de um novo elemento
modifica o espaço da sala de aula. O fotografar com o telefone móvel, ação tão
banal e quase imperceptível nos dias de hoje, teve significado para a aluna,
interpretado, provavelmente, como uma ameaça ou invasão. Depois disso, passamos a desenvolver uma observação mais participativa, conversando com os
alunos nos momentos possíveis, principalmente antes e após as aulas (Figura 1).
Outro objetivo das observações é descobrir o que os jovens produzem online
fora da escola. Durante a conversa informal com a aluna que reclamou, descobrimos que ela joga regularmente o videogame online “League of Legends”
(Cadwell, 2015). Segundo informações da aluna, o videogame funciona como
uma rede social, com interações constantes para a construção de comunidades
de jogadores. Ela afirmou, inclusive, que diversos alunos da escola jogam e possuem uma comunidade que funciona como uma equipe. Na próxima fase da
investigação, pretendemos pesquisar acerca deste jogo para percebermos se há
relações pertinentes com o nosso projeto.
Apesar de utilizarem as redes sociais para comunicarem-se, nenhum dos
alunos afirmou produzir conteúdos. Eles afirmaram que se limitam a “gostar” (dar likes), comentar e compartilhar memes. Perguntei-lhes, ainda, se
sabem explicar o porquê de (outras) pessoas criarem conteúdos (como memes
e vídeos) nas redes sociais. As respostas foram, dentre outras: “para aparecer”;
“para ficar famoso”; “para protestar”; “porque tem piada”.
No sentido de buscar respostas mais contundentes para essa pergunta, iniciamos uma investigação bibliográfica sobre o conceito de “cultura da contribuição” (as reflexões acerca das leituras realizadas encontram-se na conclusão deste artigo). Percebemos, entretanto, que existem diversos motivos que
podem levar os jovens a produzirem conteúdos para a internet, da mesma
maneira que existem vários motivos que levam as pessoas a escreverem textos tradicionalmente. A analogia da literacia mediática proposta por Jenkins
(2009a:234) passa justamente por aí, uma vez que para ele literacia significa ter
o direito de ler e escrever na mesma medida. Logo, um “letrado” mediático irá
“escrever” (criar conteúdos) para as mídias na mesma proporção que os consegue “ler”. E escrever com os meios sociais online envolve conhecer mecanismos de comunicação que podem atingir e influenciar milhões de pessoas.
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Figura 1 ∙ Foto tomada durante as observações em sala de aula
contendo barras inseridas para ocultar a identidade dos alunos.
Autoria própria.
Figura 2 ∙ Memes disponibilizados no website giphy.com
– autoria do professor https://giphy.com/channel/felipearistimuno
Figura 3 ∙ Memes de autoria dos alunos, https://giphy.com/
channel/felipearistimuno
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A partir dessas reflexões, partimos para a elaboração de um primeiro plano
de ação para motivar a produção de conteúdos específicos para as mídias
sociais. O objetivo preliminar traçado para esta prática foi proporcionar um
espaço de criação para, simultaneamente, refletirmos acerca das linguagens
possíveis nesse meio. Pretendemos também que os trabalhos desenvolvidos
pelos alunos durante o workshop, bem como o registo das vivências em aula,
constituam dados que possam ser analisados conforme os objetivos deste projeto de investigação.
3. O plano de ação e sua execução em aula
Para conhecer melhor os alunos e suas linguagens, propusemos uma primeira
prática voltada para a exploração técnica de ferramentas profissionais de tratamento de imagem e animação, neste caso o Adobe PhotoShop e After Effects
(www.adobe.com). Assim, desenvolvemos uma planificação para um workshop
em quatro sessões. O objetivo traçado para esta primeira ação foi desenvolver
uma animação potencialmente viral em mídias sociais, utilizando para isso
técnicas de apropriação, ressignificação e publicação online. Essas pequenas animações virais, normalmente criadas por usuários para as redes social,
vêm sendo denominadas como “micro videos” ou “social videos” (Patel, 2015).
Iniciamos as atividades práticas em 14 de dezembro de 2015.
No sentido de refletirmos acerca do que é um social video, levamos para a
discussão em sala de aula os conceitos de “micro vídeo / micro moment”,
“social video” e “social media”. As plataformas escolhidas para apresentar
exemplos de vídeos foi o Vine (www.vine.co) e o Giphy (www.gophy.com), dois
repositórios especializados em micro vídeos. Pesquisando sobre esses conceitos, percebemos que os social vídeos em mídias sociais são amplamente usados
por profissionais de marketing (Patel, 2015) e por usuários que compartilham
conteúdos em sua maioria satíricos (Silva, 2014). Existem alguns artistas profissionais que se apropriam dos espaços sociais mediáticos para criarem suas
obras, mas encontramos ainda muito poucos exemplos em Portugal e Brasil.
Para localizar exemplos no campo da arte internacional, consultamos a revista
ArtNet (2015), publicação dedicada ao estudo e crítica de arte em meios sociais
nos Estados Unidos. A pergunta que lançamos aos alunos durante a primeira
aula foi: qual a importância de refletirmos acerca dos social vídeos enquanto
espaço de expressão?
Após o debate, apresentamos dois vídeos que produzimos anteriormente
com as ferramentas PhotoShop e After Effects (Figura 2). Falamos aos alunos
que os vídeos podem trazer signos que representam a identidade de quem os

Conclusão
Por que criar conteúdos para mídias sociais?
Uma das hipóteses formuladas no princípio deste projeto de investigação foi
que os adolescentes produzem conteúdos criativos para as mídias sociais.
Baseamos nossa suposição em estudos internacionais, como os apresentados
por Henry Jenkins (2009b). Conforme nos diz Jenkins (2009b: 3), recorrendo
a dados da Pew Research Center (www.pewresearch.org), mais da metade dos
jovens nos Estados Unidos podem ser considerados criadores de mídia online.
Um jovem criador de mídia, segundo os critérios da Pew Research, é “alguém que
criou um blog ou página Web; publicou uma criação artística, estória, imagem
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criou (neste caso, o professor), uma vez que abordam assuntos importantes
para scriptor: a educação artística e as políticas educacionais, no primeiro vídeo;
a alimentação/saúde, no segundo. A proposta lançada, então, foi que os alunos
desenvolvessem social vídeos que, de alguma forma, pudessem representar
suas identidades, seja pelas imagens conotativas, pelo texto ou pela temática.
A partir de imagens pesquisadas no Google e organizadas em categorias
(personagens, fundos, objetos) pelos alunos, iniciamos a exploração das ferramentas de integração do Adobe PhotoShop com o After Effects. Tendo em vista
a complexidade desses softwares, decidimos, em conjunto com a docente da
disciplina, aumentar o número de sessões para oito, utilizando quatro tempos
letivos duas vezes por semana. Assim, cada sessão desdobrou-se em duas, o
que possibilitou uma maior atenção às questões técnicas.
A última sessão do workshop, realizada no dia 29 de janeiro de 2016, ficou
dedicada para a análise dos trabalhos realizados (Figura 3) e preenchimento
da ficha de avaliação. Para percebermos a interpretação dos alunos acerca dos
conceitos abordados no workshop, elaboramos um inquérito de avaliação composto por seis questões dissertativas. O objetivo deste inquérito não foi o de
classificar com uma nota os alunos, mas compreender como eles percebem os
conceitos abordados, as ferramentas utilizadas, além de conhecer detalhadamente as estratégias de cada um para conquistar seus públicos.
Após esta última sessão, pudemos verificar que 12 dos 16 alunos publicaram
suas animações na página do Giphy. Dos 12 trabalhos, 7 continham textos em
inglês e 5 em português. Não conseguimos mensurar o grau de compartilhamento dos trabalhos nas mídias sociais, tendo em vista que o Giphy não fornece essas informações. A maioria dos alunos considerou, tanto nas conversas
quanto no inquérito, que seus trabalhos fazem críticas sociais, representando o
que eles acreditam ser o correto (moral) sobre o assunto abordado.
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ou vídeo original; ou remixou conteúdos online para desenvolver novas criações próprias” (tradução nossa).
Ao iniciar nosso trabalho de campo no corrente semestre, contudo, ao conversar com os adolescentes participantes da nossa prática, descobrimos que
eles (ao menos os 16 jovens participantes) não têm o hábito de criar e compartilhar conteúdos criativos online. Perguntamo-nos, então: por que eles não
criam e compartilham online? e ainda: por que seria importante que eles produzissem algum conteúdo?
O apropriar-se de obras já criadas e as modificar, que em artes visuais costuma-se chamar de collage, e depois compartilhar essas novas criações com
comunidades de pessoas que fazem o mesmo, são elementos que compõem a
cultura do remix (Lessig, 2009:76). A cultura do remix surge, segundo Lessig
(2009:28), no seio de uma RW culture (onde RW significa read and write, leitura
e escrita), em oposição à RO culture (read only, apenas leitura) da era industrial.
Assim, participar num espaço de mídia social significa, para além de consumir,
contribuir com conteúdos que serão utilizados pelos demais. Serge Proulx também define essas características como constituintes de uma cultura da contribuição/participação (Proulx, 2011).
Proulx (2011) afirma que a contribuição é o modelo base da Internet. O usuário é produtor e fornecedor de conteúdo simultaneamente, sempre. Mesmo que
ele não publique nada conscientemente, suas ações são enviadas em forma de
metadados para as empresas fornecedoras das plataformas (como Facebook,
Google etc), que consideram isso como informações úteis (para definir os conteúdos que serão exibidos para os usuários) e valiosas (comercializáveis para
empresas de publicidade). Assim, os usuários e suas ações sempre representam
valor simbólico e econômico para as plataformas. A partir dessa ótica, podemos
pensar que todos estamos constantemente deixando uma marca. A diferença é
que alguns possuem maior consciência das ações e da influência que exercem/
recebem na mídia social.
Ao transferir essa reflexão sobre compartilhamento ao caso da nossa investigação, é possível conjeturar que os alunos estejam constantemente criando
e compartilhando conteúdos online, porém sem uma conscientização mais
aprofundada de seus atos. A solução para esse problema, acreditamos, não será
ensinar literacia midiática em um manual escolar, mas criar um espaço nos currículos para a reflexão e o debate acerca das linguagens das mídias sociais, principalmente por meio da criação/experimentação prática.
Nossa proposta de workshop teve o objetivo de ser, portanto, um espaço para
a conscientização do poder que temos enquanto produtores e compartilhadores
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de conteúdos criativos online. Criamos conteúdos para as mídias sociais para
descobrirmos mecanismos de linguagens desses meios, para aprendermos a
comunicarmo-nos de forma mais crítica e expressiva. Para além de pensar nas
questões técnicas da criação de remixes visuais, refletimos no workshop sobre
estratégias de linguagem individuais para conquistar o público, conscientes de
que nossas criações só ganham sentido quando compartilhadas.
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Resumo: A unidade curricular de “Aprendiza-

Abstract: The course of “Learning and Creativ-

gem e Criatividade”, do Mestrado de Educação
Artística da Escola Superior de Educação de
Lisboa, dedica-se à promoção e agilização das
aptidões criativas. Apresenta-se um breve relato dos objectivos, conteúdos, práticas pedagógicas, avaliação e conclui-se com a reflexão sobre os seus benefícios, adaptáveis a contextos
de ensino-aprendizagem diversificados.
Palavras-chave: criatividade / teoria / prática / professores / exercícios.

ity”, of the Arts Education Master Degree of the
School of Education of Lisbon, is dedicated to
promote and develop creative skills. We’ll present
a brief account of the objectives, content, teaching
methods, evaluation and conclude with a reflection on its benefits, adaptable to diverse teaching
and learning contexts.
Keywords: creativity / theory / practice / teachers / exercises.

Introdução
Esta apresentação visa expor o estudo de caso da unidade curricular (U.C.)
“Aprendizagem e Criatividade” dedicada à teoria e prática da criatividade,

1. Criatividade e Ensino Superior
A criatividade parece ser uma competência incontornável para a educação e
cidadania do séc. XXI. A longa batalha para a sua democratização – enquanto
capacidade existente em todos os seres humanos, em graus diferenciados e
passível de ser melhorada, parece encontrar agora espaço para florescer nas
escolas, mais sensíveis à necessidade de formar indivíduos completos, criativos e críticos em relação ao seu meio, e prepará-los para os diversos desafios
profissionais que surgirem.
Reflexo da atividade e evolução humana, a criatividade pode ser entendida
como meio de resolver problemas, uma capacidade de concretizar uma produção que seja nova e adaptada ao contexto na qual se apresenta (Lubart, 2003),
ou como o processo de ter ideias originais com valor (Robinson, em NACCCE,
1999). Várias são as vozes que se unem na defesa do ensino da criatividade
como vital na educação contemporânea – Gardner, Robinson, Fustier, Aznar,
Sternberg, Torre, Romo, Csikzentmihalyi, Boden, entre outros – e para tal há
que compreender a sistematização da criatividade à luz dos dias de hoje, com
a influência das mais recentes investigações para diligenciar ações pedagógicas com ferramentas adequadas que abasteçam os alunos de aptidões criativas
para estes comporem as suas respostas de modo único e inovador.
Verifica-se que a importância da promoção da criatividade no ensino artístico
é um objectivo expresso na maioria dos currículos de educação artística internacionais e apontada como essencial para o desenvolvimento otimizado do indivíduo do séc. XXI, em vários documentos educativos, tais como UNESCO (2006),
NACCCE (1999), EURYDICE (2009), KEA e European Affairs (2009). Estes
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desenvolvida para o Mestrado de Educação Artística da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Lisboa (ESELx), frequentado essencialmente por professores de arte (visuais, design e teatro) de diversos níveis de
ensino formal e informal e por agentes educativos em museus, que procuram
aprofundar a sua formação profissional.
Apresentaremos os conteúdos teóricos, metodologias, regimes de avaliação
e uma síntese do plano de agilização definido. A primeira parte será dedicada
ao estado da arte que levou à criação desta U.C., fundamentada por documentação que defende a relevância na investigação e promoção da criatividade no
aluno. De seguida, focaremos os objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias, componentes criativas, métodos, técnicas, estratégias e a avaliação. Nas
considerações finais, será feito o balanço final, focando os benefícios verificados e feedback da U.C.
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referem também a necessidade de uma formação mais especializada dos professores de artes e de realizar ações especificas neste âmbito, apontando-se algumas
diretrizes genéricas para potenciar uma aprendizagem criativa nas escolas.
A criatividade abrange diversos territórios da ação humana, contendo diversos fatores e componentes que são interativos. De acordo com Aznar (2005),
desde meados do séc. XX várias correntes (americana, francesa, inglesa e russa)
tem-se dedicado à investigação de métodos – procedimentos mentais para gerar
ideias e solucionar problemas – e técnicas específicas facilitadoras do processo
criativo, numa investigação que ainda hoje é atualizada. Estes podem ser facilmente transpostos para a sala de aula em desafios que vão de encontro à área de
estudo, ou em ambientes profissionais para responder a um desafio específico.
Para a implementação frutífera da criatividade nas escolas é necessário articular os currículos para o seu desenvolvimento e compreendê-la nas suas múltiplas dimensões. Sendo o ensino superior o palco mais efervescente de pesquisa
de um dado domínio, com a missão de ser pólo de criatividade, produção de
conhecimento e inovação (European University Association, 2007), deveria ser
o espaço para a formação especializada de professores, para que estes pudessem,
também nesta área, depois transmitir os seus conhecimentos e práticas aos seus
alunos e fazer parte de uma implementação estruturada e eficaz nas escolas.
2. “Aprendizagem e Criatividade”
Para dar resposta à necessidade de uma formação sistematizada e profunda
na área da criatividade, foi criada pela professora Doutora Ana Bela Mendes
a U.C. “Aprendizagem e Criatividade” em 2011, inserida no plano curricular
do Mestrado de Educação Artística da ESELx, procurado por profissionais das
artes visuais e performativas que atuam em contextos diversificados. Com 150
minutos semanais, num semestre, conciliando a teoria com a prática, a U.C.
tem como objetivos a aquisição de conhecimentos sobre o quadro teórico que
enforma o conceito de criatividade na contemporaneidade – numa perspetiva
cognitiva, conativa, social e sistémica – sobre modelos e técnicas de agilização
do pensamento criativo, aplicar técnicas de estimulação do pensamento criativo com exercícios práticos e conhecer estratégias para desenvolver aptidões e
atitudes criativas em meio escolar.
A nível de conteúdos, apresenta-se a definição global do conceito numa
perspectiva multidimensional à luz da psicologia, os fatores cognitivos, conativos, emocionais e sociais da criatividade, etapas do processo, atitudes, métodos e técnicas para o desenvolvimento do pensamento criativo, e estratégias de
estimulação da criatividade em situação de ensino-aprendizagem.

Figura 1 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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Este quadro teórico permite o desenho estratégico de propostas práticas para
a estimulação do potencial criativo em diversos níveis, sustentado por métodos
e técnicas de exploração associativa, aleatória e analógica e em de exercícios de
estimulação das aptidões criativas, em particular a originalidade, flexibilidade,
fluidez e elaboração. De complexidade crescente, os desafios visam tarefas individuais e em grupo, reforçando a teoria através da prática, em exercícios facilmente
adaptáveis a diferentes ambientes educativos. Pretende-se assim, sistematizar as
aprendizagens e desenvolver diversas competências dos alunos, numa agilização
que requer uma diversidade de respostas mais férteis a um dado problema.
Relativamente às metodologias, estas são essencialmente expositivas,
interrogativas e ativas, designadamente, a exposição oral documentada de
informação teórica, e múltiplos exercícios práticos com técnicas de estimulação dos fatores cognitivos da criatividade.
Na componente prática, tendo em conta as principais componentes do pensamento criativo apontadas por Guilford (1956) – que destaca a originalidade,
flexibilidade, fluidez e elaboração, e também a capacidade de análise, síntese,
abertura mental, sensibilidade aos problemas e a redefinição – utilizam-se
diversas técnicas que atuam de modo combinado e apoiam-se fundamentalmente nos métodos aleatório, analógico, associativo e pensamento lateral.
No método aleatório, destaca-se a combinação de conceitos ao acaso, traduzido na técnica de relações visuais forçadas (Gordon, 1961), que reclama a
relação entre conceitos aleatórios para uma solução mais extremada.
Com o método analógico, pretende-se a articulação de conceitos ou situações previamente existentes que possam ser aplicados noutros contextos, existindo uma semelhança estrutural ou funcional nos seus aspectos, de modo parcial ou total. Aqui, o treino e análise da metáfora e bissociação são técnicas úteis:
segundo Koestler (1964), autor das técnicas de bissociação, estas possibilitam
comparar soluções de dois campos referenciais absolutamente diferenciados e
podem ser produzidas pelo acaso ou analogia tal como a utiliza Gordon.
Através do método associativo, destacamos o Brainstorming, nas modalidades verbal, desenhada ou escrita, relacionando palavras ou imagens. Outro
instrumento digno de nota é o Mapa Mental (Buzan, 1996), que ilustra detalhadamente com palavras ou imagens, a cartografia do fluxo de ideias sobre
um problema, reforçando a relação causa-efeito e o contexto onde os dados se
inserem. Outro método utilizado é o do pensamento lateral (de Bono, 1991),
explorado com a técnica dos Seis Chapéus. A utilização destes em sentido figurado, organiza seis perspectivas possíveis sobre determinado problema – liderança do processo, neutralidade objectiva, emoção irracional, negativismo,
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Figura 2 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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optimismo, pensamento criativo – numa transição metódica e consciente, que
permite a seleção das melhores estratégias.
Para desenvolver a flexibilidade, exercícios que visam a mudança de pontos de análise de um problema, tal como nos propõe a Filosofia dos Porquês
(Fustier, 2001), permitindo repensar o mundo em nosso redor e operar com um
novo olhar. Para estimular a fluidez, os desafios recaem essencialmente na relação entre factos, como a Lista de Usos (Michalko, 2002), que elenca vários usos
possíveis para um objecto num intervalo de tempo reduzido.
Para trabalhar a sensibilidade aos problemas usam-se instrumentos que
visam a análise de componentes e a sua melhoria, como a Lista de Atributos
(Crawford, 1954) que discrimina as propriedades de um produto passíveis de
serem alteradas, e a Matriz Morfológica (Allen, 1961, e Zwicky, 1969), que cruza
várias componentes de um problema, multiplicando o número de combinações de respostas a explorar. Outra vantajosa técnica utilizada é do SCAMDER
(Osborn, 1953 e Eberle, 1971), uma mnemónica para uma lista de sete ações –
substituir, combinar, adaptar, modificar, dar outro uso, eliminar e reorganizar
– para optimizar produtos já existentes ou criar novos produtos.
Estes são exemplos de alguns dos exercícios utilizados que podem servir de
referência para quem procurar desenvolver as suas capacidades criativas.
Quanto à avaliação da U.C. esta é feita em três momentos: diagnóstico, formativo e sumativo. Para aferir o nível inicial de conhecimentos, é realizado um exercício diagnóstico para aferir a originalidade e é preenchido um inquérito anónimo.
Este indaga o que o discente entende por criatividade, se já teve alguma formação
específica académica ou extracurricular na área, se foi avaliado ou teve de avaliar
algum trabalho no âmbito da criatividade e com que critérios, se considera que
uma formação na área da criatividade é uma mais-valia para o mercado de trabalho e porquê. No final do semestre, é realizado outro inquérito que afere se o entendimento do conceito de criatividade diferiu, se o discente verificou benefícios da
formação mais imediatos, ou se estes seriam mais notórios com um maior tempo
de agilização e se sugere algo que optimize a U.C. Em avaliação formativa, estão
contemplados exercícios diversos – individuais e em grupo – de complexidade crescente. A nível sumativo, no final do semestre, é apresentada para avaliação uma
produção criativa individual (ex. Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5,
Figura 6) – audiovisual, plástica, performativa, literária ou outro género – que parte
de um conceito gerado num exercício de grupo e é entregue uma reflexão escrita
de autoanálise. Esta última aprecia se as técnicas experimentadas desenvolveram
o potencial criativo ou se seria necessário mais tempo de agilização nas sessões, se
o trabalho de grupo foi um estímulo positivo ou negativo na criatividade do aluno,
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Figura 4 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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e se a proposta de uma outra metodologia de trabalho, assente em técnicas exploradas, no exercício final representou uma melhoria de resultados. Os critérios de
avaliação definidos são: originalidade das soluções, elaboração e fantasia (para a
produção criativa), a coerência na articulação de ideias e a fluência na expressão
escrita (na reflexão escrita), e o empenho nas tarefas, participação e assiduidade.
3. Estratégias para uma atmosfera criativa:
Digno de referência, são também algumas breves indicações para estimular uma
atmosfera criativa. A maioria dos documentos orientados a níveis de ensino obrigatório indicam como práticas pedagógicas de promoção da criatividade, a participação em atividades culturais variadas, o trabalho colaborativo transdisciplinar
entre professores, a aprendizagem direta com artistas e visitas aos seus espaços de
trabalho, diferentes da sala de aula comum. À luz de outras investigações, sabemos
que a dimensão da agilização direta deve ser promovida, de modo a desenvolver
as aptidões criativas e o pensamento divergente, este último tantas vezes comprimido em detrimento do pensamento convergente, mais enraizado a nível curricular. De acordo com Osborn (1953), existem princípios que são fundamentais para
facilitar o pensamento divergente como a cessação de julgamento e a livre expressão de ideias que podem ser associadas e recombinadas. Uma enorme produção de
ideias, associadas individualmente ou em grupo, é também encorajada pois uma
grande quantidade desbravará caminho para uma maior qualidade das mesmas e
uma maior ruptura com o precedente. No final do processo divergente, converge-se para a verificação e seleção de ideias aptas para o problema a resolver.
É comum ouvirmos a expressão “pensar fora da caixa” associada à criatividade, mas para pensar fora da mesma, temos primeiro de a encher de conhecimento, de ter maestria no domínio em que trabalhamos, pois só assim alcançaremos uma solução nova e adaptada, pressupondo-se conhecimento do anterior e do contexto. A atmosfera de sala de aula, deve ser aberta à tomada de
riscos e ao erro – não se deve assumi-lo como uma fatalidade mas como uma
oportunidade de aprender e solucionar o problema. Este será um importante
passo para criar um convite a uma participação ativa pois muitas vezes o medo
de falhar e de se expor inibe o envolvimento pleno nas tarefas.
Merecedor de alusão é ainda o ajuste constante ao ritmo de aprendizagem e
necessidades de cada turma, pois uma tarefa demasiado curta não terá o resultado pretendido e uma tarefa demasiado longa será um factor de desinteresse
e desconcentração. A diversidade de exercícios e de recursos pedagógicos permite também um investimento direto na qualidade e motivação nas aprendizagens e o desenvolvimento de várias competências. O reforço da teoria

Figura 6 ∙ Apresentação de produção criativa. Fonte: própria.
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– organizada em apresentações audiovisuais, sínteses dos conceitos-chave e
debates – através da prática, com um leque de exercícios práticos individuais
e em grupo de complexidade crescente, tem-se revelado fundamental para a
mediação e sedimentação de aprendizagens.
4. Conclusão
Para aferição do impacto da U.C., além do conhecimento empírico inerente da
gestão da dinâmica de sala de aula, são ainda recolhidas as reflexões de autoavaliação e os inquéritos anónimos de feedback realizados no início e fim do
semestre. Através destes, verifica-se uma grande clarificação do conceito de
criatividade e percepção da mesma como aptidão possível de ser melhorada
com os mecanismos que permitem o florescimento criativo e um sentido crítico
mais apurado no processo e produto criativo. Tanto o trabalho desenvolvido
em aula como as reflexões demonstraram que o trabalho de grupo é um grande
motor do potencial criativo individual, pois o esforço colectivo permitiu construir soluções mais férteis com novas perspectivas que sozinho o aluno teria
mais dificuldade em alcançar. Quanto às técnicas experimentadas, os alunos
referiram que estas os ajudaram no processo criativo global na resolução mais
criativa de desafios exteriores a esta U.C., e no aperfeiçoamento de heurísticas
pessoais numa metodologia de trabalho enriquecida com recursos transversais.
Através dos exercícios práticos para a resolução criativa de problemas em sala
de aula, adaptáveis a distintos níveis e cenários do processo ensino-aprendizagem, potencia-se o raio de ação pedagógica criativa mais fértil dos mestrandos.
Embora alguns alunos tenham referido que já notaram benefícios da agilização, a maioria dos mestrandos mencionou que seria vantajoso aumentar o
número e quota de tempo dos exercícios para um maior efeito a longo prazo.
Sabendo que a prática leva à perfeição e que a criatividade é uma ciência viva
e aberta, novos métodos e técnicas deverão ser incorporadas numa agilização
que deve ser frequente ao longo da vida. Digno de nota é ainda a possibilidade
de trabalho interdisciplinar para reforço das aprendizagens.
Se a criatividade é essencial para uma plena cidadania, a U.C. de
“Aprendizagem e Criatividade”, apresenta-se como resposta à necessidade de
formação mais específica no universo criativo. Este importante plano estratégico
de apoio na desmistificação do conceito de criatividade e na construção tanto
informada como crítica do seu próprio processo de trabalho, é muito útil no progresso direto do potencial criativo refletido em respostas mais originais e ricas. Ao
dedicar esforços, estratégias e metodologias, na formação direta do pensamento
criativo de profissionais do ensino das artes visuais, e performativas, tornaremos
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os seus palcos laborais como laboratórios mais criativos para os seus intervenientes. Com as ferramentas certas para a promoção da criatividade, estes profissionais serão certamente mais empreendedores e capazes de optimizar recursos ao
seu dispor, propor soluções inovadoras aos desafios com que se deparem, e passar o testemunho da promoção da criatividade. Esta competência será extremamente valiosa para uma plena cidadania do séc. XXI, permitindo flexibilidade,
inovação e uma melhor preparação de mentes críticas para o futuro.
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Resumo: A importância do papel da ilustração

Abstract: The master role of illustration in the

na criação da personalidade artística e individual dos alunos é o tema portante deste artigo. Analisando a minha formação escolar e a
minha experiência no campo durante o meu
estágio na Escola Secundaria “Arco-Íris” de
Portela, Lisboa, cheguei à conclusão que, sendo o conseguir suscitar nos alunos a paixão pelo
desenho e amor pelas artes um dos grandes desafios que os professores de Artes Visuais encontram, o ensino da ilustração é um ótimo medium para abordar com sucesso estas tarefas.
Palavras chave: ilustração / desafios / paixão / personalidade / formação.

creation of the students’ artistic and individual
personality is the main argument of this article. Analyzing my school training and my work
experience during my internship in the High
School “Arco-Íris” at Portela, Lisbon, I reach
the conclusion that if the capacity of being
able to encourage in the students the passion
for draw and the love for the arts is one of the
greats challenges that a teacher of Visual Arts
may face, the teach of illustration is an excellent medium for gain with success these tasks.
Keywords: illustration / tasks / passion / personality / creation.

1. A importância da fantasia
Posso afirmar, se recorrer ao meu caso pessoal, que ter uma boa educação visual ajuda muito ao adulto a ter uma mente flexível. O que quero dizer com
“boa educação visual”? Entendo uma aprendizagem constante em aprender
como olhar para uma imagem, analisando-a, compreendendo-a e metabolizando-a, para a conseguir reelaborar na fantasia e exteriorizar a própria interpretação com a ajuda da criatividade. Uma boa formação escolar em Artes Visuais garante que estas capacidades sejam desenvolvidas para preparar
adultos conscientes.
As long as the arts have existed, artists, performers, and audience members have been
educated for their roles. Every culture has devised ways to select and prepare individuals to engage in these roles. (Efland, 1990:1)

Muitas vezes parece óbvia a distinção entre a categoria dos artistas e a dos espectadores, os primeiros que produzem a arte e os segundos que beneficiam dela.
Na minha concepção pessoal, esta divisão não tem razão de existir, sendo que todas as pessoas podem beneficiar dos resultados de uma mente criativa e todos os
indivíduos, se forem justamente estimulados desde crianças, podem exteriorizar
coisas que sejam de pública utilidade.
E poi, come se non bastasse, l’invenzione non è anche fantasia? E la fantasia non è
anche invenzione? E come la mettiamo com l’immaginazione?
(Munari, 1977:7)
[E depois, como se não bastasse, a invenção não é também fantasia? E a fantasia não é também invenção? E o como as colocamos com a imaginação?]
(Tradução livre).
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Introdução
Para um aluno do secundário, criar uma imagem, reelaborando uma já existente ou inventando-a, será um deixar correr a própria fantasia numa busca para
uma solução original, e não somente uma tarefa para obter uma boa avaliação
pelo professor. Com maior profundidade, criar uma imagem é encontrar a própria identidade na criação artística. Conseguir obter este tipo de interesse e estímulo numa turma não é simples, mas a ilustração pode ser um ótimo medium
que os professores podem utilizar com qualquer tipo de alunos, para estimular
a criatividade e a confiança em si-mesmos.
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2. O papel da ilustração
No âmbito do ensino das Artes Visuais no ensino secundário, os professores
muitas vezes vão fazer face a alunos apáticos que parecem não encontrar nenhum estímulo durante as aulas de disciplinas de arte ou que parecem não ter
nenhuma vontade de esforçar-se para conseguir acabar uma tarefa, não trazendo os materiais ou simplesmente não fazendo nada durante a aula. Este tipo de
situações origina desconforto na nossa prática profissional e nós, professores,
temos de inventar estratégias para tentar envolver todos os alunos de uma turma, estimulando a criatividade de cada um deles.
Na sua definição, a ilustração tem vário significados: é uma imagem utilizada como acompanhamento, é uma explicação, uma interpretação, um
acrescentamento de uma informação, uma síntese ou simplesmente uma
decoração de um texto. Um artista pode ilustrar com qualquer técnica, seja
pintura ou desenho, design gráfico ou fotografia, criando collage, aguarelas
etc. Esta versatilidade que a ilustração tem é perfeita para estimular os alunos
a criar uma interpretação própria de um argumento qualquer, aprofundar os
conhecimentos dos vários materiais utilizando todas as técnicas que mais se
adaptam à própria individualidade.
Il mondo esterno all’individuo viene esplorato dall’intelligenza mediante manipolazioni e operazioni logiche, allo scopo di cercare di capire le cose e i fenomeni che sono
attorno a noi. (Munari, 1977: 19)
[O mundo exterior ao individuo é explorado pela inteligência através de manipulações e operações lógicas, tendo em vista procurar compreender as coisas e os
fenómenos que nos rodeiam.]
(Tradução livre).

Mais, os alunos vão ganhar confiança nas próprias capacidades como intérpretes, e vão ganhar familiaridade com a educação visual.
3. Experiência no campo
Desde o final de setembro sou estagiária na Escola Secundaria “Arco-Íris” de
Portela, que faz parte do Agrupamento Escolar de Portela e Moscavide, e sigo
uma turma do décimo ano nas aulas de “Desenho A”. A turma abordou o mundo da ilustração, com a professora cooperante, aprendendo o que é a ilustração
científica (Figura 1) tendo como tarefa reproduzir o mais próximo possível a fotografia de um animal utilizando os lápis de cor. Os resultados foram excelentes
para a maioria dos alunos.

287
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 1 ∙ Trabalho de ilustração científica de uma aluna do décimo ano. Maio
2016. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Esboço de um aluno do décimo ano sobre o encontro entre um
navegante e uma ninfa “moderna”. Maio 2016. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Interpretação de ninfa “moderna”, décimo ano. Junho 2016. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Camões e Tétis, décimo ano. Junho 2016. Fonte: própria.
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Agora estou a tratar eu mesma com os alunos o argumento da ilustração
numa reinterpretação da “Ilha dos Amores”, que faz parte da obra poética “Os
Lusíadas” de Luís de Camões, que a turma já estudou nas aulas de literatura
portuguesa. A tarefa que eles têm comigo é de ilustrar um soneto da “Ilha dos
amores” que seja particularmente tocante e representativo para eles, como
a chegada dos navegantes na maravilhosa ilha ou o encontro com as ninfas,
igualmente encantadoras. A particularidade é que eu pedi uma interpretação
pessoal do tema que siga os gostos pessoais dos alunos: porque não desenhar
ninfas com tatuagens e piercing, brincos e cabelos coloridos, como se fossem
raparigas “modernas”, por exemplo (Figura 2 e Figura 3)? Como primeira coisa
mostrei aos alunos vários exemplos de estilos de ilustração e depois lhes pedi de
começar a desenvolver um esboço das próprias ideais e sucessivamente de pensar sobre os materiais mais aptos para realizar a ilustração escolhida. Vi muita
participação, apesar que alguns alunos sentiram-se confusos perante a grande
liberdade de escolha. É uma turma que começa a reagir com mais vontade e
estímulo às tarefas requeridas, e cada tentativa de dinamizar a aprendizagem
poderá simplesmente ser um benefício para acentuar a aprendizagem e a paixão pelas artes. O facto de trabalhar sobre um tema como a “Ilha dos amores”,
que faz parte do programa escolar de literatura, é muito importante: os alunos
podem ver uma aplicação prática de um texto que para eles é parte integrante
da vida escolar e dar-lhe uma vida própria, com caraterização pessoal.
Na Figura 4 vemos como os alunos abrangeram a íntima relação dos navegadores com as ninfas, através de uma própria linguagem figurativa simbólica
mas também irónica nas relações homens / mulheres.
Conclusão
Realizar vários trabalhos de ilustração durante o ano escolar é uma excelente
escolha para deixar libertar nos alunos a própria fantasia, e para nós, professores, conseguir ensinar com mais facilidade as técnicas e as regras de desenho,
pintura e composição que fazem parte do programa escolar.
La fantasia è la facoltà più libera delle altre, essa infatti può anche non tener conto
della realizzabilità o del funzionamento di ciò che ha pensato. È libera di pensare
qualunque cosa, anche la più assurda, incredibile, impossibile. (Munari, 1977:21)
[A fantasia é a faculdade mais livre das outras, pois ela pode também não ter em
conta a realizabilidade ou o funcionamento do que se tem pensado. Ela é livre de
pensar qualquer coisa, também a mais absurda, incrível e impossível.]
(Tradução livre)
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Figura 3 ∙ Interpretação de ninfa “moderna”,
décimo ano. Junho 2016. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Camões e Tétis, décimo ano. Junho
2016. Fonte: própria.
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Se os alunos conseguirem, através um trabalho no secundário, dialogar consigo
mesmos desafiando a própria imaginação e testando a sua capacidade de transpor
uma imagem mental para a realidade da folha, apesar de o resultado final não ser o
desenho mais lindo do mundo, já se alcançou um grande sucesso: aquele de conseguir demostrar que são capazes de realizar.

Referências
Efland, Arthur D. (1990) A History of Art
Education: Intellectual and Social Currents in
Teaching the Visual Arts. New York: Teacher
College Press, ISBN: 0-8077-2978-7

Munari, Bruno (1977) Fantasia.
Roma: Universale LaTerza, ISBN:
9788842011972

291

Do papel ao tecido:
processos criativos em artes
FRANCISCO EDILBERTO BARBOSA MOREIRA*
Artigo completo submetido a 15 de maio de 2016 e aprovado a 21 de maio 2016.

*Brasil, diretor teatral, ator, figurinista. Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais, Mestre
em Artes pelo Programa de Pós-graduação do Instituto de Ciências da Arte da Universidade
Federal do Pará (UFPA). Aluno de doutoramento em História da Arte na Universidade de Évora.
Bolseiro CAPES- BEX 060614-6
AFILIAÇÃO:Professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA), Tv. Dom Romualdo de
Seixas, 820 - Umarizal, Belém - PA, 66050-110, Brasil. E-mail: fedilberto@ufpa.br

Resumo: O presente artigo retrata uma ex-

Abstract: This article shows an experiment

periência realizada na Escola de Teatro e
Dança da Universidade Federal do Pará, a
partir dos processos criativos dos alunos
concluintes do Curso Básico em Figurino.
Tem como objetivo partilhar os meios de
transmissão para a realização de exercícios
que buscam a compreensão do fazer artístico nas linguagens realizadora do espetáculo
teatral. Apresenta-se como um método resultante dos conhecimentos curriculares do
curso, onde os discentes a partir de indutores
concebem e executam um projeto artístico.
Palavras chave: Criação em artes / Figurino
cênico / Formas Estéticas.

realized at the School of Theatre and Dance
at Federal University of Pará, from the creative processes of the students in the Costume
Design course. It aims to share the broadcast
media to conduct exercises to find the comprehension of the artistic making in the languages
in the spectacle. It presents itself as a resulting
method on the curriculum course knowledge,
where students from inductors have developed
and executed an art project.
Keywords: Creation of arts / theatrical costumes / Aesthetics forms.
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From paper to textiles: creative processes in arts
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Introdução
O presente artigo visa contribuir e partilhar experiências criativas realizadas com
alunos do curso de Figurino, atual curso Técnico em Figurino Cênico da Escola de
Teatro e Dança, escola esta de ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal do Pará, a qual faço parte como docente. Apresentamos um exercício
executado por alunos em conclusão de curso, onde acredito que o processo de realização é muito importante para a sua formação artista na cidade de Belém do Pará.
Aqui apresentamos o processo criativo em artes a partir da disciplina Indumentária II, que em seu conteúdo pedagógico apresenta e discutir as características e
evolução da indumentária durante os tempos, preparando-os para a concepção e
criação de figurino e acessório do espetáculo a ser encenado também pelos alunos
concluintes curso Técnico em Ator, processo realizado através da disciplina Prática
de Montagem II. Neste percurso, além dos conhecimentos específicos adquiridos
através do conteúdo curricular desenvolvemos atividades em sala de aula, onde os
mesmos criam um projeto poético de concepção e criação de uma proposta de figurinos específica para um determinado espetáculo do curso de Ator.
Acreditamos que as linguagens que compõem as artes cênicas estão inteiramente interligadas não somente por suas disciplinas, mas sendo cada uma
parte importante do corpo coletivo na criação do espetáculo. Assim sendo, propomos como orientador do projeto, uma serie de atividades coletivas onde o
conhecimento e técnica individual são partilhadas visando uma única criação
a que chamamos de “Morte e Vida Severina”. Este coletivo conceberia uma
proposta visual para a encenação pensando a construção dos figurinos não somente como uma peça que veste o corpo com tecidos, cores e texturas diferentes, mas como corpo vivo, “verdadeiramente a segunda pele do ator” (Pavis,
2003:168), estabelecendo um diálogo com texto dramático, a cenografia e acessórios, a interpretação do ator e o espetáculo.
Como indutores metodológicos para este processo criativo colaborativo, criamos dois grupos de trabalho que partem da mesma indução, mas, com materiais
diferentes, além dos mecanismos teóricos comuns a qualquer processo de aprendizagem, neste caso específico para o figurino, somando-se o arcabouço cultural particular de cada participante, na realização e criação consciente de um projeto poético.
1. A Linha Geradora da Criação
Acreditamos que no teatro todas as linguagens que o compõe são de extrema
importância para a realização do espetáculo. Aprender a trabalhar com as individualidades e seu cooperativismo dentro do processo criador é nosso grande
desafio enquanto artistas e acreditamos que elas, as linguagens, torna-se um
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corpo único dialogável com a cenografia, figurinos e acessórios, a música e a
iluminação, sendo estas de fundamental importância para a concepção do espetáculo e para o trabalho do ator em cena.
Partindo deste aprendizado, que também é compartilhado pelos professores desta instituição, trabalhamos com a transdisciplinaridade entre cursos
aqui realizados, vendo este aluno não somente como conhecedor técnico ou um
artesão em determinada especificidade, mais como futuros profissionais das
artes capazes de pensar seus exercícios como arte.
Em seu primeiro ano de curso, os alunos como atividade final, fazem seu exercício como assistentes de Figurinos, sob a supervisão técnica e artística de um professor e colaborador dos figurinistas formandos. Em seu último ano os mesmos
assinam como criadores a visualidade do espetáculo, como figurinista ou cenógrafos no caso do curso de Cenografia. Em seu exercício criativo como resultado
da disciplina Indumentária II, uma proposta de figurinos e acessórios é concebida
a partir da leitura e compreensão do texto a ser encenado, de forma que os mesmos tenha a compreensão do figurino e sua suas relações tempo e espaço sugerida pelo autor da dramaturgia que neste caso usamos o poema dramático do autor
João Cabral de Melo Neto “Morte e vida Severina”, ou mesmo pela proposta de
condução para a encenação do diretor/encenador, pensando esta indumentária
como parte pensante da cena, corpo do artista, indutora de sensações e dialogável
com a concepção geral da cena (espaço cenográfico, desenho cênico, iluminação).
Nesta primeira etapa de criação propomos como indutores para o processo; uma
imagem em Xilogravura, técnica de fazer da madeira o suporte de talhes e escavações,
chegou ao Brasil no ínicio do século XIX, com a chegada da corte real, que trouxe na gabagem a Impressa Régia, (Carvalho, 1995:144) que vemos na (Figura 1) enquanto imagem recriada, que em meados do século XIX segundo o autor torna-se fundamental
para o surgimento do folheto de cordel, impresso que partia de um cânone oral, de forte
divulgação no nordeste brasileiro (Carvalho, 1995:144), passando esta a ser usada para
a feitura das capas dos folhetos de cordel e em seguida com argumentação para ilustração de cenas e personagens dos contos e romances populares nordestinos.
Uma imagem fotográfica (Figura 2), da obra do ceramista, escultor e músico
pernambucano Vitalino Pereira dos Santos (1909-1963) conhecido como Mestre
Vitalino, que em suas obras feitas de barro, inspira-se nas cenas rurais, nos rituais
cotidianos e do imaginário popular do sertão nordestino, apresentados nas obras
com extrema delicadeza que “sublinha a sua criatividade, a sua inventividade, a
sua originalidade e a sua generosidade” (Chagas, 2008;11). O já referido poema
dramático “Morte e Vida Severina” do autor pernambucano João Cabral de
Melo Neto (1955), que narra a história do retirante Severino fugindo da seca do
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Figura 1 ∙ Recriações de xilogravuras usadas pelos alunos em
tecido para a confecção de acessórios. Sala de aula 2013. Fonte:
Aluno Frederico Alves.
Figura 2 ∙ Retirantes (cerâmica policromada), Mestre Vitalino [déc.
1960]. Reprodução fotográfica Anibal Sciarretta. Fonte: http://www.
elfikurten.com.br/2013/01/mestre-vitalino-arte-feita-de-barro.html
Figura 3 ∙ Serverino personagem de Morte e Vida Severina 2013.
Fonte: Aluno Frederico Alves.
Figura 4 ∙ Choradeira personagem de Morte e Vida Severina
2013. Fonte: Aluno Frederico Alves.

2. Do papel ao Tecido
O acúmulo de conhecimentos técnicos aferidos na linguagem do figurino para
a cena, partimos da premissa que figurino é uma roupa pensada para determinado contexto dramático, que auxilia o ator na construção da identidade de seu
personagem levando em conta uma série de códigos na trama da encenação (Moreira, 2012:49), esses códigos da encenação, vão sendo descobertos a partir do
encontro de ideias, do jogo criado pelos atores, da proposta condutora da ação
dramática, etc. A partir dessas descobertas, os alunos concebem seus próprios
esquemas criativos, que neste caso específico foram dois projetos que chamaremos de Projeto A e Projeto B.
Este percurso, das ideias geradoras, os desenhos, a escolha de matérias, a
forma de modelagem, a interpretação e entendimento do texto, os diálogos
com o orientador e o encenador, proporcionam uma constante reformação necessária do processo criativo, que segundo Salles 2006:
Pensar em criação como processo, já implica movimento e continuidade: um tempo
contínuo e permanente com rumos vagos. A criação é, sob esse ponto de vista, um projeto que está sempre em estado de construção, suprindo as necessidades e os desejos do
artista, sempre em renovação (Salles, 2006:59).

Dos desenhos até a forma “pronta” leva tempo de aprimoramento, e este
tempo é importante no ato criador, pois, o mesmo serve para o amadurecimento do diálogo em grupo e também como maturador das ações práticas. É
comum a criação em arte e em teatro fervilhações de sensações e estímulos
que partem de seus fazedores. Estas sensações partem em geral dos desejos
do artista, em superar-se ao longo do tempo de sua formação. Em figurino,
aparecem de imediato seus devaneios expressados através dos excessos de
formas e de sua imaginação do que provavelmente poderia ser a forma de visualidade para o espetáculo.
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sertão nordestino em direção ao litoral e da capital pernambucana Recife, acreditando que onde a seca é menor a vida poderia melhor.
Esses indutores funcionam como imagens, que guardam o frescor de sensações, podem agir como elemento que propiciam futuras obras, como, também, podem ser determinantes de novos rumos ou soluções de obras em andamento (Salles,
2009:57), seja elas as fotografias, o mesmo uma imagem escrita proporcionada
pelo poema, foram de fundamental importância por gerar nos discentes a necessidade de descobertas de caminhos para a sua realização.
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Dentro desse jogo criador, a necessidade de intervenção do orientador para
a organização o espaço de construção se faz necessária, já que o processo coletivo não somente feitos pelos fazedores do figurino, mas sim entre técnicos
diferentes; o figurinista, o cenógrafo e o ator, concluintes de cursos e de disciplinas diferentes; Indumentária II, Cenografia II e Prática de Montagem II. A
conscientização e participação de cada grupo onde estes têm suas responsabilidades como criadores, cientes de que este é um processo de aprendizagem,
um processo de formação artística um processo de conhecimento mutuo, sem
a interferências de criadores para criadores em seus processos, acreditamos ser
um dos pontos, mas importantes nesta formação.
Seus desejos, suas dificuldades de compreensão e aceitação do outro, as
técnicas, desde o simples esboço do desenho (Figura 3, Figura 4) a formalização
dos figurinos e acessórios, tomam-se ações reais, artísticas, quando estes acordos são personificados por todos os seus construtores. Mas como todo processo
criativo passa por várias etapas de experimentação segundo Salles:
O percurso criador mostra-se como um itinerário recursivo de tentativas, sob o comando de um projeto de natureza estética e ética inserido na cadeia da continuidade
e, portanto, sempre inacabado (Salles, 2009:30).

Estas etapas em constante mutação vão sendo superadas através de suas escolhas estéticas, visando ultrapassar suas limitações individuais para que assim
o resultado final seja satisfatório a todos, incluindo aqui o espectador parte integrante e indispensável para esta aprendizagem.
A compreensão dos projetos em percursos sejam eles individuais ou coletivos como foi o acontecido, esse trajeto representa uma forma de apropriação da
matéria em questão, são segundo Ostrower:
Na origem, tentativas de estruturação, de experimentação e controle, processo produtivos onde o homem se descobre, onde ele próprio se articula à medida que passa a
identificar-se com a matéria (Ostrower,1993:53).

Neste ato, os grupos passam pela experimentação, seleção de materiais e
formas que os identificam, trazendo em seus desenhos e modelagem, formas
características de cada personalidade partilhadas através do desenho, da modelagem do corte, das escolhas de cores e tecidos. Feitas esta seleção, é importante que a ação fazedora consiga ser estabelecida e um único pensamento
permaneça sobre seus criadores, para então pensar o figurino, como arte que
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Figura 3 ∙ Serverino personagem de Morte e Vida Severina 2013.
Fonte: Aluno Frederico Alves.
Figura 4 ∙ Choradeira personagem de Morte e Vida Severina
2013. Fonte: Aluno Frederico Alves.
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Ser outro, e para o espetáculo este disfarce pode aparecer de qualquer forma, primeiro
que agrade o ator, depois que se integre dentro do todo da encenação e, por fim, que
agrade o outro (Moreira, 2012:50).

Descobrindo os signos destas etapas, os criadores sentem-se parte integrante do processo e seu trabalho como parte integrante do ator maior, o espetáculo,
permitindo que suas formas visuais para os personagens proporcionem a este não
somente cobrir seu corpo, mas também auxiliar no entendimento do espectador
que aqui contribui para o processo “decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e, de forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador” (Salles, 2009:50),
estabelecendo assim, suas relações fisiológicas e psicológicas, bem como localização de tempo e espaço onde ocorre a ação na sociedade, suas induções sensoriais,
cumprindo assim sua função artística, cultural e social na encenação.
O Resultado
O resultado desse processo que durou dois meses, foi exposto na área livre da
escola de Teatro e Dança um ao lado do outro, onde podemos visualizar as propostas dos dois grupos, Projeto A nas (Figura 4, Figura 5) e Projeto B nas (Figura 6, Figura 7, e Figura 8). A exposição seria mais uma ferramenta do processo
criativo, pois a partir dela, começaria a nova etapa de realização do projeto final
como a materialização do espetáculo.
Como ideia principal para exposição dos figurinos, foi clarificação de suas
propostas e seu amadurecimento dos projetos, que a partir dela, absorveram
críticas dos alunos espectadores, público visitante e dos técnicos da instituição,
criando uma nova rede de informações para o melhoramento no seu exercício
final. Solucionar possíveis contratempos no exercício seguinte já como Figurinistas do espetáculo era o principal indutor da mostra desse resultado.
Junto aos figurinos expostos para a encenação, vemos também uma criação
de ambientação, pensada a partir do estado da dramaturgia, retratando o universo sertanejo que se passa a história de Severino. No cão do espaço, pó de
serragem sobre bloco de argila e pedaços de tecidos, simulando a criação de um
solo rachado semelhante ao existente no sertão nordestino.
Aproveitando o momento o professor encenador apresentou pequenas cenas
criadas pelos alunos do curso de ator, assim, os futuros figurinistas poderão observar e sentir as sensações, as ideias e os caminhos do projeto criativo do espetáculo.
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Figura 5 ∙ (Projeto A)Exposição dos resultados, personagens do poema
dramático “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo Neto. Alunos
de Indumentária II 2013. Fonte: Frederico Alves.
Figura 6 ∙ (Projeto A) Exposição dos resultados, personagens do poema
dramático “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo Neto. Alunos
de Indumentária II 2013. Fonte: Frederico Alves.
Figura 7 ∙ (Projeto B) Exposição dos resultados, personagens do poema
dramático “Morte e Vida Severina” de João Cabral de Melo Neto. Alunos
de Indumentária II 2013. Fonte: Vanessa Lima.
Figura 8 ∙ (Projeto B) Exposição dos resultados, Severino Mulher da janela.
Alunos de Indumentária II 2013. Fonte: Vanessa Lima.
Figura 9 ∙ (Projeto B) Exposição dos resultados, Irmão das Almas. Alunos de
Indumentária II 2013. Fonte: Vanessa Lima.
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Mesmo sendo estas cenas ainda sem nenhuma amarração final, conseguiríamos compreender e perceber a partir desses exercícios as linhas geradoras contribuintes para a visualidade e interpretação dos atores na encenação.
Acreditamos que estes projetos de criações artísticas, como parte da formação,
seja ele ator, cenógrafo ou figurinista, servem como um indicador de sensações para
o ato criador. Cada aluno tem as possibilidades de experimentar as formas, seus caminhos, suas experiencias, suas histórias, como elementos convenientes para o desenvolvimento de sua arte, seja ela feita no individual ou em coletivo, dentro ou fora
da instituição. O importante é conhecer a existência de diversidade de possibilidades
estéticas ao seu exercício. Cabe a ele articular seus conhecimentos e técnicas, selecionar e encontrar as suas formas estéticas para conceber a sua arte, e a partir de sua
sensibilidade aprimorada construir seus próprios caminhos nas artes do espetáculo.
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Resumo: Este artigo apresenta ações desen-

Abstract: This paper presents the actions devel-

volvidas junto aos professores do município
de Jacareí/SP/Brasil, cujo enfoque foi a inserção da Arte e da Cultura Popular Regional, por meio da Paulistinha, um patrimônio
cultural local, como tema a ser estudado,
debatido e vivenciado nas aulas de Arte, resgatando e desvelando questões referentes à
história e à identidade do povo valeparaibano, e da educação patrimonial.
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oped with teachers in the city of Jacarei / SP /
Brazil , whose focus was the integration of Art and
Popular Culture Regional , through Paulistinha ,
a local cultural heritage as a subject to be studied
, debated and experienced in art classes , rescuing
and unveiling issues of history and identity of the
Vale do Paraíba people and heritage education .
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Da terra que pisamos e de onde falamos
Museu de Antropologia do Vale do Paraíba – MAV, Jacareí, Vale do Paraíba,
São Paulo, Brasil. Local que abriga, guardado em armários, longe dos olhares e conhecimento da população em geral, portanto, quase desconhecido, o
segundo maior acervo de Paulistinhas do país – imagens em barro cozido, que
além do cunho religioso que estimulou seu surgimento e desenvolvimento por
quase 120 anos, traz consigo muito da identidade do povo que habitou e construiu a história desta região (Figura 1 e Figura 2).
Assim como a história de muitos outros lugares, contada sempre pelo viés
do dominador, a do povo valeparaibano foi e é contada pelo ponto de vista dos
“Barões do Café”, deixando à margem o olhar e a existência dos costumes, da
cultura, da religiosidade e do jeito de viver e fazer do “caboclo” do interior de
São Paulo. “Caboclo” este que é resultado principalmente, da miscigenação
entre indígenas, africanos e portugueses e suas respectivas culturas e crenças.
Mesma situação pode ser percebida no ensino de Arte, que pouco se apropria e valida os objetos, símbolos e significados que constituem a cultura local
e sua forma de fazer e compreender a Arte, oscilando entre a arte tida como
“oficial”, reconhecida, aquela que transita nos livros, mídias e catálogos e a arte
mais contemporânea e em evidência, deixando de fora toda expressão e manifestação artística e cultural, ainda que espontânea, própria “daquela gente” que
circunda os espaços escolares.
Diante deste notável distanciamento entre o ensino de Arte promovido na
escola e a presença das manifestações da Arte e Cultura Popular em sala de aula,
e considerando nosso percurso de pesquisa, de criação artística, a trajetória na
formação de professores e alunos, vislumbramos a possibilidade de unir os estudos com a elaboração de um trabalho que levasse ao conhecimento dos responsáveis pelo ensino desta área de conhecimento nas escolas, informações e particularidades dessa imaginária popular (Paulistinhas) assim como vivências no fazer
dessa Arte, abrindo espaço para a valorização do que está bem perto e por vezes,
até mesmo no entorno das escolas e é pouco estudado/conhecido.
O patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e representações
de um povo. Ele está presente em todos os lugares e atividades: nas ruas, em nossas
casas, em nossas danças e músicas, nas artes, nos museus, escolas, igrejas e praças.
Nos nossos modos de fazer, criar e trabalhar. Nos livros que escrevemos, na poesia que
declamamos, nas brincadeiras que fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte
de nosso cotidiano, forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. É
ele que nos faz ser o que somos. (Florêncio, 2012)
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Figura 1 ∙ Museu de Antropologia do Vale do Paraíba/MAV.
Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Exemplares de Paulistinhas. Fonte: Própria.
Figura 3 ∙ Mapa das cidaddes onde foram encontradas Imagens
Paulistinhas ou fragmetnos destas, no Vale do Paraíba/SP/Brasil.
Fonte: própria
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Sendo as Paulistinhas, exemplo de patrimônio cultural local, a proposta e o
foco da formação para e com os professores foi e é promover o encontro entre a
Arte Religiosa Popular do Vale do Paraíba do século XIX, agora objetos de arte
que fazem parte da memória e da história de uma comunidade, e os professores da educação básica de Jacareí, possibilitando a apropriação destes como
fonte de apreciação, de estudo e ensino nas escolas, resgatando parte da história e identidade deste lugar, à medida que desvelamos e apresentamos esses
materiais, suas características e contexto, de forma a devolver-lhes o destaque
e reconhecimento que no passado já tiveram (Figura 4 e Figura 5).
Da semeadura na terra...
...sempre haverá a necessidade de um educador sensível, capaz de criar situações
onde o encontro com a arte possa gerar uma sociedade mais humana. Pois o objetivo
maior... é que (as crianças) possam perceber como o homem e a mulher, em tempos e
lugares diferentes, puderam falar de seus sonhos e de seus desejos, de sua realidade e
de suas esperanças através da linguagem da arte. Com certa frequência, entretanto,
é apenas a escola que possibilita essa entrada no universo da arte e da cultura. A
responsabilidade da escola é esmagadora nesse sentido... (Martins & Picosque, 2012)

O primeiro movimento foi o Projeto “Figuras do Vale”. Encontros, principalmente, de práticas de modelagem em argila e papel, onde professores e
educadores (grande parte dos participantes) puderam apreciar, observar, discutir, conhecer e produzir figuras dentro do estilo religioso popular do Vale do
Paraíba (Paulistinhas, Oratórios, Divinos e Presépios), ao mesmo tempo em
que inseriam elementos e lembranças/memórias pessoais.
Reunindo profissionais com diferentes idades e experiências, os momentos de
trocas e conversas eram ricos e traziam à tona, informações e histórias da vida pessoal que refletiam muito do coletivo e da cultura deste lugar. Com esta ação, percebemos o quanto as Paulistinhas eram desconhecidas deste público, e consequentemente não adentravam as salas de aula e não se tornavam objetos de estudo.
O segundo movimento foi recortar e aprofundar a pesquisa. Para isso, foi preciso
visitar o acervo do MAV, registrar por meio da fotografia, traçar caminhos e paralelos
com outras produções da região ou de outros lugares, e produzir um material com
linguagem acessível, didática e poética, que pudesse fazer conhecer as Paulistinhas,
ampliasse o repertório sobre, subsidiasse os professores e educadores em suas práticas docentes, sendo o suporte ao qual pudessem recorrer quando necessário.
Nesse movimento tocamos em questões que perpassam a construção
da identidade de um povo/lugar e a educação patrimonial, uma vez que
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Figura 4 ∙ Queima de imagens Paulistinhas produzidas em oficinas
com professores. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Imagem Paulistinha apresentando suas características.
Fonte: própria.
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entendemos que
A Educação Patrimonial propõe a articulação de saberes diferenciados. No caso
das ações na escola, une o conhecimento oferecido pelo programa curricular com
o conhecimento tradicional das nossas comunidades. Esta proposta, pode ser
trabalhada nos diferentes níveis de ensino, e também no âmbito da educação nãoformal, centrando as ações nos espaços de vida representados pelos territórios
educativos.

Portanto,
...propõe uma forma dinâmica e criativa da escola se relacionar com o patrimônio
cultural de sua região e, a partir dessa ação, ampliar o entendimento dos vários aspectos
que constituem o nosso patrimônio cultural e o que isso tem a ver com formação de
cidadania, identidade cultural, memória e outras tantas coisas que fazem parte da
nossa vida, mas muitas vezes, não nos damos conta do quão importantes elas são.
(Florêncio, 2012).

Nasceu então, o Catálogo Didático Informativo “Paulistinhas: Importante
Presença no Acervo do MAV”, contendo informações e imagens acerca dessa
arte popular, dos caminhos percorridos por este estilo nascido em Estremoz /
Portugal e que chegou até nós por caminhos ainda não esclarecidos, mas com
mais de uma vertente possível (Figura 6).
Considerando algumas dificuldades da época (séc. XIX): ausência de entalhadores e da madeira apropriada para entalhe; da distância entre os povoados
e as igrejas; da impossibilidade de adquirir as imagens sacras eruditas oriundas
de Portugal, Bahia, Pernambuco ou Minas Gerais; e diante do desejo do povo
simples, o caipira do interior de São Paulo, de externar e cultuar sua fé, surgem
os santeiros que atendem a essa demanda, tendo o barro local como matéria
prima capaz de “povoar” os oratórios das casas. (Figura 7)
Esses santeiros desenvolveram uma tecnologia muito própria: souberam
encontrar o barro adequado, retirar e preparar, modelar, queimar e pintar, a partir de interpretação, também própria, da iconografia que distingue um “santo”
do outro, criando essas imagens que hoje são consideradas objetos de arte.
É a partir deste “ofício” e das pessoas a quem ele atendia, que podemos enxergar e contar nossa história pelo viés do povo que ajudou a construir esta região; que,
exatamente por ser simples e sem posses ou poder, buscou meios de suprir suas faltas e criou uma Arte Religiosa não erudita, que nunca adentrou as Igrejas, mas de
tamanha força e expressão que até hoje nos surpreende com detalhes, informações
e singeleza, no campo das artes, da cultura, do patrimônio e da história.
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Figura 6 ∙ Capa do Catálogo Didático Informativo “Paulistinhas:
importante presença no acervo do MAV”. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Exemplo de oratório com Paulistinhas. Fonte: própria.
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Além de desconhecer o acervo, constatamos que o próprio museu que o
abriga (Museu de Antropologia do Vale do Paraíba) era igualmente desconhecido dos professores, educadores e de grande parte da população. Assim sendo,
foram também inseridas no catálogo informações sobre o mesmo, além de realizarmos alguns encontros nesse espaço, possibilitando o contato e um maior
conhecimento/apreciação deste equipamento/referência cultural.
A qualificação do professor consiste em conhecer o mundo e ser capaz de instruir
os outros acerca deste, porém, sua autoridade se assenta na responsabilidade que
ele assume por esse mundo. Face à criança, é como se ele fosse um representante de
todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e dizendo à criança: isso é o nosso
mundo. (Arendt, 1979)

O terceiro movimento foi divulgar e distribuir esta publicação em encontros
teóricos e práticos com diversos grupos de profissionais da educação do município de Jacareí.
Os encontros teóricos, que são chamados de palestras, têm o objetivo de
apresentar esse patrimônio local, suas características, função, contexto, produtores e iconografias, além de socializar e discutir possibilidades e estratégias de
abordagem e estudo em sala de aula, tanto no que se refere ao ensino da Arte e
seus conteúdos, quanto à educação patrimonial e construção da identidade. Há
espaço para questionamentos, esclarecimento de dúvidas e partilha de histórias, lembranças e relações destes novos moradores da região sobre a temática
abordada (Figura 8).
Nos encontros práticos, que denominamos oficinas de Arte Santeira, os participantes, já providos de informações e apreciações destes exemplares, podem
vivenciar e reproduzir o processo criativo dos santeiros do século XIX, fazendo
nascer de suas próprias mãos, a continuidade de uma cultura rica e que lhes diz
respeito, ainda que em alguns grupos não seja possível a queima das imagens
produzidas (Figura 9).
Nesse momento, as descobertas e nutrições estéticas e informativas continuam a acontecer, porém agora, diante do material concreto, do manuseio do
barro, da modelagem deste, da criação de figuras tais como as que serviram de
inspiração, porém com as digitais de quem olha para o passado e acrescenta a
esse, interpretações e novos saberes.
O quarto movimento se deu quando uma das professoras participantes destas formações, atuando junto aos alunos do ensino médio, solicitou parceria
com o projeto, uma vez que o conteúdo de um dos anos com os quais atuava,
versava sobre o patrimônio cultural da cidade. A proposta inicial era uma
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Figura 8 ∙ Palestra com professores e educadores da Educação
Básica do município de Jacarei. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Encontros Práticos com professores e educadores,
Oficina de Modelagem de Arte Santeira. Fonte: Própria.
Figura 10 ∙ Encontro prático com alunos do Ensino Médio,
Oficina de Modelagem de Arte Santeira. Fonte: Própria.

310
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

conversa na escola com os alunos destas turmas. No entanto, diante da disponibilidade de espaço, material e agenda, esse encontro, essa conversa acabou
acontecendo em uma das salas do Museu que abriga o acervo.
Considerando o interesse, envolvimento e compromisso dos alunos com as
informações, curiosidades e conhecimentos sobre esse material e sua produção,
foi ofertada uma oficina prática que atendeu 12 alunos em dois momentos: um de
modelagem da argila para criação da figura e outro para pintura das produções,
pois com este grupo e neste espaço a queima não seria possível. (Figura 10)
Após serem aproximados tanto das Paulistinhas como do seu processo de
produção, esses alunos voltaram para o ambiente escolar e multiplicaram/relataram essas descobertas e aprendizagens aos demais colegas, num misto de
encantamento e pertencimento a este universo.
...é preciso haver cuidado com a alfabetização nas linguagens da arte. É por meio delas
que poderemos compreender o mundo das culturas e o nosso eu particular. Assim,
mais fronteiras poderão ser ultrapassadas pela compreensão e interpretação das
formas sensíveis e subjetivas que compõem a humanidade e sua multiculturalidade,
ou seja, o modo de interação entre grupos étnicos e, em sentido amplo, entre culturas.
(Martins, Picosque & Telles, 1998)

Sementes que brotam...plantas em crescimento...
Educação aqui é pensada como processo. Dessa forma, educação significa reflexão
constante e ação transformadora dos sujeitos no mundo e não uma educação somente
reprodutora de informações, como via de mão única e que identifique os educandos
como consumidores de informações... A educação que se vislumbra é aquela que se
caracteriza como mediação para a construção coletiva do conhecimento, a que
identifica a comunidade como produtora de saberes, que reconhece, portanto, a
existência de um saber local. Enfim, a que reconhece que os bens culturais estão
inseridos em contextos de significados próprios associados à memória do local.
(Pinheiro, 2015)

Embora ainda em desenvolvimento, é possível apontar resultados positivos
e concretos que vêm repercutindo no ensinar e aprender Arte, na ampliação do
olhar, tanto de professores quanto de alunos, na ampliação do repertório imagético, das possibilidades de criação, no respeito e valorização da cultura e história local, no orgulho de pertencer e se reconhecer na comunidade onde vive e
no ver-se produtor de Arte.
É possível apontar também, a importância da formação e da pesquisa constantes a ser realizada por professores e educadores, assim como a experiência
estética, a experimentação prática poética, e a aproximação e conhecimento
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dos espaços e ou instituições de referência cultural, das manifestações e produções artísticas e culturais existentes na comunidade / região onde está inserida
a escola ou onde moram os alunos.
Vestígios e memória do jeito caipira dos habitantes do Vale do Paraíba, voltam a conversar com esse Vale, e desse diálogo nascem interações, trocas, novidades, encantamentos, informações, intervenções, curiosidades, talentos e
outras formas de trilhar os caminhos da educação, da cultura, do patrimônio e
da Arte na escola.
Conversas que têm ultrapassado fronteiras e que já se estendem por outros
caminhos, regiões e estados. Conversas que reverberam em novas ações e possibilidades, que se entrelaçam com outros fazeres, com outras práticas e reflexões, que permitem “ter acesso a todas as manifestações que podem promover
mudanças humanas significativas, pois entendemos que a vivência cultural e
estética é parte constituinte da formação acadêmica se desejamos mudanças nas
práticas pedagógicas desenvolvidas em espaços institucionais” (Barbieri, 2012).
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Resumo: Com base na análise qualitativa de te-

Abstract: Based on a qualitative analysis of doc-

ses de doutoramento da UL (2005-15), o artigo
visa mapear algumas evidências e problemas
(conceptuais e empíricos) implicados no uso
de imagens enquanto fonte e objeto de investigação, reflectindo sobre as especificidades
do ‘visual’ na história da educação artística, e
na problematização dos seus arquivos, objetos
de estudo, metodologias e práticas de escrita.
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toral theses of the UL (2005-15), the article aims
to map some evidences and problems (conceptual
and empirical) implicated in the use of images as
a source and object of research, while reflecting
on the specificities of the ‘ visual ‘ in the history
of art education, and in the problematization of
its archives, objects of study, methodologies and
practices of writing.
Keywords: images / archives / methodologies /
visual / research.
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A investigação em educação artística só muito recentemente começou a produzir os seus frutos, mais ou menos sistemáticos, no seio da universidade portuguesa. Ainda que desde a última década a criação de programas de estudo pós-graduados tenha contribuído, indubitavelmente, para alterar o estado-da-arte
do nosso conhecimento sobre as práticas e condições de possibilidade da investigação nesta área, um olhar sobre o grosso volume de trabalhos académicos
(dissertações de mestrado e teses de doutoramento) produzidos nos últimos
anos deixa-nos perceber que pouco se tem escrito sobre a história da educação
e ensino ‘artísticos’ em Portugal.
Com efeito, a investigação em educação artística (em geral) e em história
do ensino das artes visuais (em particular) continua a ser escassa e dispersa,
sendo efectivamente diminuto o número de trabalhos escritos e publicados na
Universidade de Lisboa (UL). Esta escassez é particularmente acentuada ao nível do doutoramento: são raras as teses actualmente registadas (e disponíveis
para consulta) no Catálogo Coletivo das Bibliotecas da UL (SIB.UL). Por outro
lado, verifica-se que a maioria das teses existentes tende a incorporar imagens
(artefactos visuais e iconográficos), sem no entanto tratarem ‘o visual’ na sua
especificidade — enquanto arquivo, metodologia e problema de investigação —
e, assim, retraindo-o na sua possibilidade de problematizar os modelos e formatos da escrita académica convencional.
Partindo destas considerações gerais, e tendo por base o mapeamento e
análise de exemplos concretos, é objectivo deste artigo dar conta de alguns
hábitos e pontos cegos implicados no uso de imagens enquanto fonte e objeto
de investigação em educação artística e ensino das artes visuais. Serão identificadas algumas dificuldades e desafios, evidências e problemas (conceptuais e
empíricos) presentes em trabalhos académicos e, designadamente, visíveis no
modo como os doutorandos têm vindo a incorporar as imagens nos seus textos e processos de investigação, com o fim de averiguar, por um lado, se o uso
de imagens tem contribuído para renovar ou diversificar os formatos de escrita
académica e a própria ideia de investigação enquanto método e, por outro lado,
em que medida ‘o visual’ tem permitido (se é que tem permitido, de todo) ao investigador da educação artística historicizar ou problematizar os seus materiais
de arquivo, objetos de estudo, repertórios analíticos e práticas de escrita.
A reflexão teórica e metodológica em torno dos limites e potencialidades do
uso da imagem enquanto fonte e/ou objeto da investigação historico-educacional-artística sustenta-se em 22 teses de doutoramento concluídas na Universidade de Lisboa (UL) no período 2005-2015, e procura perceber, de um ponto de
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Figura 1 ∙ Página da tese de doutoramento As disciplinas de desenho
e de educação visual no sistema público de ensino em Portugal, entre
1836 e 1986: da alienação à imersão no real, FBAUL (Brito, 2014:
125). Fonte: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/15801
Figura 2 ∙ Página da tese de doutoramento A coleção de escultura
da Faculdade de Belas Artes: A formação do gosto e o ensino do
desenho, FBAUL (Bernardo, 2013: 245). Fonte: http://repositorio.ul.pt/
handle/10451/10797
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vista local e situado, o modo como as chamadas viragens ‘visual’ ou ‘pictórica’
estão a impactar (se é que impactam, de todo) os processos de investigação e
escrita no campo da educação artística.

De acordo com os dados disponíveis no Repositório Digital da UL (página das
‘comunidades & coleções’), no dia 10 de Maio de 2016 encontravam-se registadas na Faculdade de Belas Artes (FBAUL) 525 dissertações de mestrado e
93 teses de doutoramento. No mesmo dia, no Instituto de Educação (IEUL)
contabilizavam-se 676 dissertações de mestrado e 154 teses de doutoramento.
Tendo em conta estes números (que remetem para o total de 1201 dissertações
de mestrado e 247 teses de doutoramento), facilmente chegaremos à conclusão
de que pouco se tem investigado e escrito no campo da educação artística (ou
áreas afins) ao nível do doutoramento: entre as 93 teses registadas na FBAUL,
destacam-se 3 teses inscritas na especialidade ‘educação artística’, sendo que
apenas uma delas (a primeira) reivindica claramente um enfoque ‘historiográfico’ (Brito, 2014; Sousa, 2014; Rodrigues, 2015). A estas juntam-se outras 11 teses
inscritas em vários domínios de especialidade das ‘belas artes’, cujos títulos,
palavras-chave ou conteúdos remetem para algum tipo de relação ou proximidade com a história da educação e o ensino artístico: desenho (Bernardo, 2013;
Fortunato, 2010; Franco, 2013; Gantes, 2013; Marcelino, 2012; San Payo, 2009),
design de comunicação (Ferreira, 2014; Simões, 2012), escultura (Silva, 2009),
ciências da arte (Mendonça, 2014) e geometria (Palaré, 2013).
Por fim, soma-se a este conjunto de 14 teses oriundas da FBAUL, o número de
8 teses de doutoramento filiadas na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCEUL) ou no Instituto de Educação (IEUL), nas especialidades: história da
educação (Cabeleira, 2013; Fróis, 2005; Lopes, 2014; Martins, 2011; Penim, 2008),
desenvolvimento curricular e avaliação em educação (Oliveira, 2005), teoria do
desenvolvimento curricular (Magueta, 2012) e administração e política educacional (Vasconcelos, 2011). São teses que reclamam nos seus títulos, resumos e/ou
objetos de investigação um vínculo (temático ou problemático) com a educação
estética e artística (plástica, musical), o ensino das artes visuais, a disciplina de
desenho, a cultura visual. Na sua maioria, adotam um ponto de vista histórico
sobre as diversas expressões, representações, políticas e culturas do ‘artístico’ em
diversos contextos institucionais e níveis de ensino (básico, secundário, superior).
Entre o total de 22 teses de doutoramento inventariadas a partir do Catálogo SIB.UL, apenas 18 teses se encontram disponíveis para consulta em linha,
pelo que apenas estas foram incluídas no presente estudo, para feitos de análise
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1. Investigação em educação artística na UL: um estado da arte
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Figura 3 ∙ Página da tese de doutoramento Design para
realidade aumentada: Um estudo em contexto educativo,
FBAUL (Ferreira, 2014: 306). Fonte: http://repositorio.ul.pt/
handle/10451/18377
Figura 4 ∙ Páginas da tese de doutoramento O artista
enquanto aluno: Ensino artístico, práticas culturais e
concepções de si na imprensa académica da Universidade de
Lisboa (1878-2007), IEUL (Cabeleira, 2013: 748-749). Fonte:
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/8876

2. Modos de ver, pensar e escrever (com/sobre) imagens:
dificuldades e desafios…

Antes de enveredar por considerações e análises que remetam mais diretamente para o corpus em questão, importa esclarecer que não é objetivo deste
estudo avançar alguma explicação ou modelo interpretativo que possa ser subsumido do conjunto de teses analisadas, ou que seja representativo do modo
como, no presente, as imagens ou ‘o visual’ estão a ser pensados e apropriados
pelos investigadores da educação artística em Portugal. A amostra vale por ela
mesma, não se pode dela inferir o geral pelo particular. Porém, da análise serial
da amostra (18 teses de doutoramento concluídas na UL no período 2005-15,
e disponíveis online no Repositório UL), resultam alguns traços comuns, que
deixam entrever a presença de alguns hábitos e pontos cegos indicadores de
uma dificuldade geral — quer por parte dos historiadores da educação, quer por
parte dos artistas-professores-investigadores das diversas áreas de especialização no campo das ‘belas artes’ (educação artística, ciências da arte, desenho,
design de comunicação, escultura, geometria) –, não só em incorporar imagens
nos seus textos e nos seus processos de escrita como, sobretudo, em consagrar
algum tipo de reflexão (teórica, metodológica, empírica, heurística) aos seus
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qualitativa. A partir desse corpus documental, foram identificadas 15 teses que
incorporam imagens no seu corpo de texto e/ou nas suas metodologias de pesquisa empírica. Em seguida, foram inventariadas as tipologias de imagens e os
seus objetos, tentando perceber quais os critérios de inclusão e sistematicidade
que presidiram à sua seleção e incorporação no corpo de texto, e qual a relevância teórica e empírica atribuída pelos doutorandos à imagem não só enquanto
fonte mas, sobretudo, enquanto elemento central na construção do objeto de
estudo ou problema da tese. Outro aspeto que presidiu à análise qualitativa do
acervo de teses prendeu-se com a possibilidade de mapear diferentes séries documentais — e definições de arquivo —, mobilizadas no seu processo de escrita.
Por fim, não posso deixar de assinalar algumas das perguntas que nortearam o processo de feitura deste breve ‘estado da arte’ da investigação em educação artística na UL: qual tem sido o contributo da pesquisa doutoral para o
aprofundamento do uso, sistemático e crítico, das imagens enquanto fonte e,
mais ainda, para a consideração do ‘visual’ como um objeto específico de investigação? Como é que os historiadores da educação olham as imagens, e como é
que os educadores artísticos pensam (ou escrevem) o seu próprio olhar e práticas de ver? Como é que hoje, na universidade, se escreve e se pensa (com/sobre) as imagens? Como é que as imagens podem contribuir para que possamos
olhar, pensar — e escrever teses — de outra forma?
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próprios critérios e procedimentos de seleção, apropriação e manipulação (assumindo claramente que é disso que se trata) de fontes visuais ou iconográficas.
São muitas as possíveis explicações para esta generalizada dificuldade ou resistência que todos nós, de um modo mais ou menos (in)consciente e (auto-)reflexivo, temos em pensar as nossas práticas e culturas de olhar e escrever com/sobre
imagens, em suma: historicizar e problematizar a nossa visão constituindo-a como
um objeto de estudo que vise, por um lado, “superar o véu de familiaridade e auto-evidência que rodeia a experiência de ver” e, por outro, “transformá-la num problema para análise” (Mitchell, 2002: 166). Ou, citando James Elkins: “as Wittgenstein knew, the first step in seeing a problem is seeing that it is a problem” (1999: s/p).
Os desafios implicados na incorporação de imagens e no uso de fontes e
metodologias visuais na investigação histórica, educacional e artística têm-se
tornado evidentes em muita da literatura internacional produzida na última década (veja-se, a título de exemplo: Burke et al. 2014; Van Gorp & Warmington,
2011; Mietzner, Myers & Peim, 2005; Biggs & Karlsson, 2011; Quaresma, Dias &
Guadix, 2011; Cabeleira, 2015). Sobre esse vasto e discutível assunto (que não
será aqui possível explanar com a atenção e exaustão que seriam desejáveis),
talvez valha a pena mencionar que muitas das dificuldades e desafios que hoje
moldam a relação do historiador da educação com o reino imagético, decorrem
quer das condições históricas e genealógicas de construção do seu próprio campo disciplinar, quer dos constrangimentos impostos pela complexa máquina de
escrita e publicação académica (dita, refereed ou peer-reviewed) pouco afável
(para não dizer inóspita) no acolhimento da investigação baseada em imagens.
Resumindo: ainda que nos últimos 20 anos o campo das artes, humanidades
e ciências sociais se tenha vindo a “reconcetualizar” sob o impacto do chamado “visual ou pictorial turn”, a verdade é que os historiadores (em particular,
os da educação) continuam a “suspeitar” quanto ao “uso de materiais visuais
enquanto fontes históricas”, seja por “falta de treino” ou por “cegueira epistémica” (Dussel, 2013: 30-1). Por seu lado, os historiadores e educadores da ‘arte’
(por efeito da sua formação específica, familiaridade epistemológica ou experiência prática em lidar com a obra-de-arte e outras imagens), tendem a presumir uma certa “auto-evidência” e “auto-suficiência” dos seus objetos e, por
isso, a suprimir as explicações e reflexões acerca dos seus próprios processos
interpretativos e analíticos, ao mesmo tempo que — enquanto ‘especialistas’
dos discursos sobre a imagem –, se empenham em prescrever guias de leitura, interpretação e apreciação (autênticos manuais de ‘literacia visual’) que nos
digam, por um lado, como inserir os objetos visuais que vemos (e o seu próprio
criador) no interior de “uma história geral do significado” e, por outro, como
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Figura 5 ∙ Páginas da tese de doutoramento A atividade artística
como vetor de inclusão: Uma investigação-ação no âmbito das
necessidades educativas específicas, FBAUL (Rodrigues, 2015: 218219). Fonte: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/22509
Figura 6 ∙ Página da tese de doutoramento Potencialidades da arte
pública relacional na arte/educação: Práticas da cidade como sala
de aula, FBAUL (Sousa, 2014: 100). Fonte: http://repositorio.ul.pt/
handle/10451/11313
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através desses objetos podemos ver para dentro da “história do significado” à
qual eles pertencem — instituindo, assim, uma outra “modalidade de cegueira”
apoiada num excesso de “lucidez” epistémica (Melville & Readings, 1995: 201, 23). Se é certo que, como diz John Berger, “todas as imagens corporizam um
modo de ver”, então “a nossa perceção e a nossa apreciação de uma imagem dependem também do nosso próprio modo de ver” (2002: 14), o qual, por sua vez,
depende sobretudo da força de pensatividade (Rancière, 2010: 161) com que as
imagens nos investem, e que nós investimos nelas.
3. O ‘visual’: arquivos, metodologias e problemas de investigação

Entre o total de 22 teses de doutoramento registadas na UL na área da educação
artística (ou em áreas tangentes) no período 2005-15, são 15 as que incorporam
imagens no corpo de texto e/ou nas metodologias de pesquisa empírica, consistindo em fotografias e desenhos (neste caso, fotografias e digitalizações de
diversos tipos de desenho, pintura e escultura), e outras modalidades de visualização diagramática ou infográfica (quadros, tabelas). Independentemente da
sua proveniência (10 FBAUL e 5 IEUL/ FPCEUL), estas 15 teses não só explicitam no título ou nos capítulos articulações mais ou menos diretas com a história da educação artística ou visual, como constituem exemplos paradigmáticos
no que se refere a usos metodológicos da imagem enquanto fonte e/ou objeto de
investigação, formatos de incorporação e relações estabelecidas entre texto e
imagem. Regra geral, as teses evidenciam — até pela abundância e variedade
de imagens nelas incorporadas (Ex.: Rodrigues, 2015; Brito, 2014; Sousa, 2014)
— a hegemonia das ‘artes visuais’ e da ‘visualidade’ na história, na cultura e no
discurso da ‘educação artística’ (Figura 1 e Figura 2). As exceções (porventura
paradoxais) a esta regra, são outras 3 teses que, embora tendo como objeto de
estudo e/ou fontes documentais primárias as artes e/ou artefactos ‘visuais’, não
incorporam qualquer imagem no seu corpo de texto (Mendonça, 2014; Silva,
2009; Penim, 2008). Um aspeto digno de nota diz respeito à distinção entre as
teses que se focam em temas e problemas da educação ou ensino de especificidade ‘artística’, ‘plástica’, ‘visual’ (Cabeleira, 2013; Magueta, 2012; Martins,
2011; Penim, 2008) ou ‘musical’ (Vasconcelos, 2011), e aquelas que, em detrimento do ensino propriamente ‘artístico’, privilegiam as tecnologias e as metodologias de ensino centradas na visão (as chamadas didáticas visuais ou pedagogias pela imagem), o design e as materialidades da ‘cultura visual’ escolar
(Lopes, 2014; Ferreira, 2014; Palaré, 2013; Simões 2012). (Figura 3)
Raras são as teses que dedicam alguma atenção ao ‘visual’ no plano da reflexão teórico-metodológica, ou que problematizam o estatuto da imagem — e do

‘arquivo’ — não só enquanto fonte mas, sobretudo, enquanto elemento central
na construção do objeto de investigação histórico-educacional-artística, ou que
potenciam visualmente o jogo das relações entre a imagem e a palavra (desafiando as lógicas da homologia e correspondência entre o dito e o visto), quer
na economia narrativa, quer no próprio processo de escrita e ‘montagem’ da
tese (Martins, 2011; Cabeleira, 2013; Bernardo, 2013), (Figura 4). Cinco teses
integram arquivos visuais ou audiovisuais ‘próprios’, isto é, materiais empíricos produzidos pelos doutorandos no curso da sua ‘investigação-ação’, incorporando-os no texto ou remetendo-os para a secção dos ‘anexos’ (Rodrigues,
2015; Sousa, 2014; Ferreira, 2014; Gantes, 2013; San Payo, 2009). Quanto à tipologia das séries documentais e os arquivos utilizados e/ou construídos nas
teses, destacam-se: manuais, seletas e compêndios escolares (Brito, 2014; Ferreira, 2014; Penim, 2008), tratados, enciclopédias e dicionários de arte (Martins, 2011; Bernardo, 2013), imprensa periódica (Cabeleira, 2013; Penim, 2008),
portfólios e diários gráficos de alunos e professores (Rodrigues, 2015), álbuns,
cadernos ou ‘sketchbooks’ de artista (Bernardo, 2013; Franco, 2013; San Payo,
2009), gipsotecas e museus de gesso (Mendonça, 2014; Bernardo, 2013), vídeo
(Sousa, 2014). (Figura 5, Figura 6 e Figura 7).
Na última década, a investigação em educação artística tendeu a focar-se
no ensino artístico especializado ou superior, designadamente, na história do
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Figura 7 ∙ Arquivo de imagem (Anexo) da tese
de doutoramento O desenho em viagem: Álbum,
caderno ou diário gráfico, o álbum de Domingos
António Sequeira, FBAUL (San Payo, 2009). Fonte:
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/2732
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ensino na Academia e/ou Escola de Belas Artes de Lisboa, em particular, nas
disciplinas de desenho e escultura. No que diz respeito à educação infantil, básica e especial pouco se tem escrito ou investigado ao nível do doutoramento na
UL, com exceção de alguns estudos de caso ou ‘investigações-ações’ em contextos formais. O grande vazio verifica-se sobretudo ao nível da formação de
professores, sendo também escassa a investigação sobre ensino secundário.
Conclusão

Do conjunto de 22 teses de doutoramento registadas na UL no período 200515, em diferentes especialidades das ‘belas artes’ e da ‘educação’, foram aqui
consideradas (para efeitos de análise qualitativa), as 15 teses disponíveis em
linha no Repositório da UL que utilizam a imagem enquanto fonte e/ou objeto
de estudo. Embora seja ampla a sua variedade de formatos, enquadramentos
e conteúdos, um traço comum atravessa as imagens dessas teses: por um lado,
a predominância do ‘olhar’ fotográfico e diagramático sobre outros modos de
ver e pensar o ‘visível’ e, por outro, a escassez de teorização, historização e/ou
problematização do objeto imagem — e dos seus arquivos — na sua componente
propriamente ‘visual’, sendo efetivamente raros os casos em que o doutorando
discorre (auto-)reflexivamente acerca dos critérios metodológicos que nortearam os seus procedimentos de captação, seleção (inclusão e exclusão) e análise
de imagens. O que daí decorre são teses que, na sua maioria, não pensam ‘sobre’
ou ‘com’ o visual aquilo que lhe é específico, isto é, a possibilidade de nos fazer
ver e pensar de outro modo os objetos de estudo e, em suma, reinventar os modelos de escrita académica e a própria ideia de investigação enquanto método.
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Resumo: O artigo apresenta uma prática pe-

dagógica que está inserida no projeto SOS
Azulejo.Tem como objetivo dar a conhecer, defender e valorizar o património azulejar português. Recorrendo ao estudo da história e evolução do azulejo em Portugal os alunos criaram
um módulo a partir do qual desenvolveram um
padrão. Utilizando a rotação, translação, simetria e sobretudo a alternância quer através da
forma quer da cor, para que a organização do
campo visual fosse mais criativa e mais ritmica.
Palavras chave: Azulejo / património / módulo / padrão / ritmo.

Abstract: This essay presents a pedagogical

practice that is part of the “Projeto SOS Azulejo”. That aims to inform , protect and value
the Portuguese tile heritage . By studying the
history and evolution of the tile in Portugal
students a module from which developed a
pattern using the rotation, translation , symmetry and especially the alternation either by
form or color, to the organization of the visual
field to be more creative and more rhythmic.
Keywords: Tile / heritage / module / pattern / rhythm.
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Padrão, desenvolvido no 7º
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Introdução
Ao aderir ao Projeto SOS Azulejo foi necessário apresentar um plano sobre o trabalho a desenvolver com os alunos. Assim, este foi dividido em várias fases: 1ª
fase: Alertar para o património português dando uma noção sucinta da história
do azulejo português/ 2ª fase: Pesquisa de grupo na BE/CRE da Escola sobre
a história do Azulejo Português./ 3ª fase: Apresentação do trabalho teórico./
4ª fase: Visita ao Museu do Azulejo e participação numa oficina para execução
de um azulejo em técnica de faiança/majólica./ 5ª fase: Confronto com azulejos vandalizados nas fachadas de edifícios e azulejos no espaço de passagem
nas estações de Metropolitano — passeio com os alunos pela Av. Almirante Reis
para observação de azulejos que faltam, os que estão grafitados e os partidos de
diversos tipos de padrão. Depois viagem de Metro com paragem em algumas
estações da linha verde para observar o trabalho azulejar. As estações escolhidas foram: Intendente, Cais do Sodré, Telheiras, Campo Grande, Alvalade, Alameda e Arroios./ 6ª fase: criação do módulo/ 7ª fase: Disseminação.
1. O Projeto SOS Azulejo
Este projeto é uma iniciativa do Museu da Polícia Judiciária (MPJ) e é coordenado pela sua diretora, a Dra. Leonor Sá, desde 2007. O Museu é um órgão da
Escola de Polícia Judiciária (EPJ) e nasceu da necessidade imperiosa de combater a grave delapidação do património azulejar português que se tem verificado,
de modo crescente e alarmante, por furto, vandalismo e incúria. Para conseguir
uma otimização de recursos e cobertura de várias vertentes necessárias à proteção e valorização do património português o Museu fez um leque de parcerias
com algumas Universidades, Municípios, a GNR, e a PSP. Destas parcerias resultou, entre 2007 e 2013, uma diminuição de mais de 80% de furtos registados
na Polícia judiciária. A nível internacional, este projeto foi galardoado, em 2013,
com o Grande Prémio da União Europeia para o Património Cultural / Europa
NOSTRA (Categoria 4). Das muitas ações e iniciativas do Projeto SOS Azulejo
podem destacar-se a criação do site, os prémios anuais SOS Azulejo, os seminários bianuais, a apresentação de propostas concretas de legislação para a proteção do Azulejo, encorajamento e incentivo às Câmaras Municipais na participação de diversos projetos, entre eles a ‘Ação Escola SOS Azulejo’ e ainda a
participação na candidatura do património azulejar português a Património da
Humanidade. Como objetivos futuros pretende-se que através do novo RMUEL
— Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa — se adotem
medidas de interdição de demolição de fachadas azulejadas e de remoção de
azulejos das mesmas. Deverá, ainda, ser criado o Dia Nacional do Azulejo e que

2. Desenvolvimento do Projeto SOS Azulejo na Escola
Considerando que o ensino da arte na escola tem um papel fundamental na formação artística, crítica e ética dos alunos para além da obra de arte ter “a particularidade de nos transmitir mensagens relacionadas com o poder público ou
de religião, pelo que ao longo dos tempos tem sido objeto de atentados, quer por
parte de invasores em busca de riquezas (…) quer no contexto de revoluções políticas” (Calado, 2015:21). O projeto iniciou-se com uma conversa no sentido de
alertar para a conservação do património português e sobre a importância, originalidade e de riqueza de valor incalculável do azulejo português, o qual ocupa
um lugar de relevo no Património Histórico e Artístico do nosso país, como no
Património da Humanidade, destacando-se pela qualidade e quantidade dos
temas, estilos, materiais, técnica e sobretudo pela originalidade pela forma de
aplicação revestindo salas inteiras — paredes e tetos.
Passámos então à organização de grupos de trabalho sendo atribuído a cada
grupo um século específico para pesquisa. Depois do estudo efetuado no BE/
CRE da escola, os alunos apresentaram a sua pesquisa, ficando a turma com
uma perspetiva da evolução dos estilos, padrões, motivos e técnicas do azulejo
ao longo da História (Figura 1).
Para consolidação destes conhecimentos e tomar contacto com a realidade
fez-se uma visita à coleção do Museu Nacional do Azulejo, seguida duma oficina de pintura onde os alunos puderam experimentar a técnica de faiança ou
majólica (Figura 2). Alguns alunos já levaram um padrão estudado segundo as
indicações que lhes tinham sido dadas nas aulas. Depois foi feita uma Visita de
Estudo/passeio pela Av. Almirante Reis onde nos deparámos com azulejos de
fachada industriais e pintados em várias técnicas: pintados à mão, estampilhados e serigrafados. A maior parte destas fachadas tem azulejos vandalizados,
alguns foram arrancados outros partidos (Figura 3) e outros ainda foram grafitados com tags (Figura 4), o que fragiliza a sua função ambiental de preservação
porque por um lado preserva do calor pois reflete a luz, por outro tem uma ação
de impermeabilização em relação à chuva.
Para contraponto com o azulejo desenvolvido em série fomos visitar algumas estações de Metro cujos azulejos se mantêm intactos, os quais foram
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seja limitada a venda de azulejos antigos a estabelecimentos já legalmente obrigados e enviar quadros mensais informativos sobre as suas transações, para
combater sobretudo e especificamente o furto de azulejos de padrão.
Ao tomar contacto com todas estas iniciativas não pude deixar de aderir a
este projeto com as minhas turmas do 7º ano.
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Figura 1 ∙ Apresentação do trabalho teórico na
aula. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Oficina de pintura de Azulejo no
Museu. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Azulejo de fachada vandalizado.
Fonte própria.
Figura 4 ∙ Azulejo com grafittis.. Fonte própria.
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criados por diversos artistas plásticos. Começámos pela estação do Intendente, cujo revestimento azulejar é considerado uma obra-prima do azulejo contemporâneo, onde Maria Keil desenvolveu uma composição muito simples.
Consiste na duplicação a negro e azul da própria retícula do azulejo em quadrados ou retângulos conseguindo não só um efeito de debruado, mas também uma desconstrução e acentuação do módulo quadrado. Os alunos puderam, assim, observar que a introdução de alternância de forma e de cor criou
situações sincopadas no ritmo e maior dinamismo na composição (Figura 5).
Empreendemos depois uma longa viagem com diversas paragens nas estações de Cais Sodré, Telheiras, Campo Grande, Alvalade, Alameda e Arroios.
É de salientar a estação do Campo Grande onde os alunos puderam “descobrir” as figuras de convite do Século XVIII a azul e branco, muito ao gosto
da porcelana chinesa que nos chegou via Holanda, que eram colocadas na entrada, escadarias e os vestíbulos dos grandes edifícios da época numa atitude
de boas vindas e que aqui convidam a pessoas que estão de passagem, num
compromisso entre o passado e o contemporâneo. A desconstrução e construção que Eduardo Nery faz, aproveitando a própria quadrícula do azulejo,
não só traduz uma excelente simulação ótica típica da OP-Arte, como é extremamente inovadora — não só traduz uma reflexão sobre o azulejo figurativo
como corresponde a uma recriação surrealizante da pintura de azulejo. Acabámos na estação de Arroios, novamente com uma composição geométrica
de Maria Keil, com um módulo muito simples, cuja genialidade é a alternância de cor entre um módulo formado por linhas paralelas amarelas e brancas e
outro com linhas amarelas e azuis e também a alternância da orientação vertical ou horizontal das linhas (Figura 6).
Tal como Ana Mae Barbosa diz, o conceito de Arte ao ampliar-se interligou-se à cultura e ensinar Arte deixou de ser apenas fazer atividades artísticas,
para passar a ser “falar sobre Arte, ver Arte, valorizar a imagem como campo
de conhecimento, acolher todas as mídias, considerar as diferenças e os contextos” (Barbosa:25). Assim, uma vez visitados os espaços “expositivos” de
azulejos, depois de termos visto Arte e de ter refletido sobre a maneira como o
artista desenvolveu o padrão, foi pedido aos alunos que fizessem 3 estudos de
forma e de cor de um módulo, em que o desenho deveria ser desenvolvido no
sentido das diagonais e das medianas e que ter três cantos módulo deveria ter
um desenho diferente para que o padrão resultasse mais rico. Cada módulo ia
sendo testado com a ajuda de dois espelhos colados em ângulo reto para que
a desmultiplicação da forma se produzisse de imediato criando o padrão. Depois de escolhida a melhor solução, o padrão deveria ser desenvolvido usando
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Figura 5 ∙ Azulejo da estação de Metro do Intendente. Fonte própria.
Figura 6 ∙ Azulejo da estação de Metro de Arroios. Fonte própria.

Considerações finais
Ao longo dos últimos anos, o azulejo português tem vindo a destacar-se internacionalmente, servindo de inspiração em muitos campos do design como o design de
moda, de equipamento ou gráfico. Foi com este espírito que os alunos criaram os seus
padrões pensando num tecido para uma peça de vestuário, um desenho para uma
embalagem ou um papel de embrulho, ou ainda para um revestimento de parede.
Segundo Read, num determinado ponto do processo evolutivo, o homem ao
adquirir autoconsciência e ao relacionar-se com outros seres auto conscientes
nasceram faculdades intuitivas a que se chama “consciência moral”, a qual foi
responsável pelo desenvolvimento das suas qualidades espirituais mais subtis
que estiveram na origem da civilização e nós, como educadores, devemos incentivar essas qualidades no aluno (Read:2007).
É de salientar que o grande desafio criado aos alunos neste trabalho, foi o
facto de terem que utilizar a alternância porque os fez sair do seu espaço habitual e limitado. Ultrapassado esse momento de um olhar mais completo entraram num espaço de criatividade. Interessava criar algo com diversos ritmos
e não uma textura (Figura 9). Diferentes formas criam ritmo na composição:
na cidade, quando um padrão é reduzido ao ponto em que a sua modulação já
não é verdadeiramente visível, também nos podemos referir ao padrão como
textura.
Foi gratificante quando ao logo deste processo, alguns alunos quiseram partilhar nas aulas, através de fotografias de telemóvel, situações de vandalismo
com que se depararam e para as quais agora estavam despertos.
O Projeto SOS Azulejo a par da criatividade que desenvolveu nos alunos,
implementou uma estratégia assertiva e eficaz de alerta criminal e criou um
alargamento na capacidade de juízo em relação à problemática que engloba
a conservação preventiva e a sensibilização para a valorização consciente do
nosso património, porque só nos preocupamos com aquilo que valorizamos.
Os alunos ganharam consciência que o património é um bem inestimável e que
urge sensibilizar as pessoas para a sua conservação.
No final houve um trabalho de reflexão sobre as atividades desenvolvidas
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a rotação, translação, simetria e alternância de forma e/ou de cor (Figura 7).
Uma vez ultrapassada a dificuldade da alternância o trabalho foi pintado a
lápis de cor segundo o estudo anteriormente efetuado (Figura 8).
Por fim passámos à fase da disseminação na escola e pela internet. Os alunos trabalharam na montagem da exposição, que foi fotografada e as fotografias
enviadas por e-mail para o Projeto SOS. Azulejo, do Museu da Polícia Judiciária.
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Figura 7 ∙ Padrão de azulejo utilizando a rotação, translação, simetria e
alternância. Fonte própria.
Figura 8 ∙ Padrão de azulejo utilizando a rotação, translação, simetria e
alternância. Fonte própria
Figura 9 ∙ Padrão da aluna do 7º D- Bruna Machado.
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pelos alunos que participaram, dum modo geral, duma forma ativa, sensível,
dinâmica no encontro com a obra de arte e o espólio dum museu, o que lhes permitiu assimilar a génese do azulejo português e apropriar-se disso, duma forma
simbólica, procurando que a compreensão não se faça apenas num plano analítico-cognitivo, mas que também progrida para um plano emotivo-estético
(Aguirre, 2005). A apreensão da obra de arte deverá ser cultural mas principalmente estimulante de maneira a que possibilite ao aluno criar a sua própria interpretação.
Este tipo de ensino proporciona uma aprendizagem mais ativa, crítica e participativa por parte dos alunos e ao mesmo tempo tenta colmatar o afastamento
que existe entre a sala de aula e a realidade circundante.
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Resumo: Trata-se de um artigo sobre a oferta

Abstract: This is an article about the offer of

dos Cursos de Licenciatura em Artes referente a disciplina de Ateliês em práticas artísticas
nos Polos de apoio Presencial da Universidade
Aberta do Brasil, através da modalidade a distância ofertados pelo Sistema UAB. O objetivo
desse estudo foi analisar a existência e a qualidade desses Ateliês nos polos presenciais, bem
como, observar como hoje, são atendidas as
práticas pedagógicas na modalidade a distância nos polos de apoio presencial nos cursos de
artes, implantados no atendimento da UAB.
Palavras chave: Ateliês de Artes / Sistema
Universidade Aberta do Brasil / Licenciatura
em Artes / Polos de Apoio Presencial.

Bachelor of Arts regarding workshops discipline in artistic practices in the learner-support
facilities from the Open University of Brazil,
through the distance mode offered by the UAB
System. The aim of this study was to analyze
the existence and quality of these workshops
in the presential learner-support facilities and
observe as today, the teaching practices in the
distance learner-support facilities of classroom
support in arts courses are met, deployed in
the service of UAB.
Keywords: Art Studios / Universidade Aberta
do Brasil System / Arts (Licenciatura) / learnersupport facilities.
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O uso da tecnologia na educação brasileira é uma possibilidade ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB 9.394/96 (Brasil,
Ministério da Educação, 1996; Brasil, 2005) que, por meio de Pareceres, Resoluções, Decretos e Programas, destaca-se a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação — TIC. As TIC constam como pressupostos da aprendizagem ou como instrumentos desta. Aparecem, não só como necessidade, mas
como direito social.
Observa-se que há, na política educacional atual, a propagação do discurso
tecnológico para a Educação Básica, o que faz pressupor que, por meio dos documentos oficiais dos órgãos gestores da educação, nele manifestam-se novos
saberes necessários para a atuação de professores e aprendizagem dos alunos
utilizando-se de metodologias as mais variadas possíveis e, nesse contexto, há
a modalidade da educação a distância, ou EAD, que vem ao encontro de disseminar a informação e o conhecimento mediados por essas novas tecnologias.
Segundo o olhar sociológico, a EAD é a educação concebida da mesma forma que o ensino regular, sendo direito preliminar de cidadania, dever prioritário do Estado, política pública básica e obrigatória para ação de qualquer nível
de governo. Logo, deve ser considerada na educação no mesmo contexto histórico, político e social em que se realiza como prática social de natureza cultural.
Como parte dessas políticas públicas na Educação do Governo Federal Brasileiro, vale destacar o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) como
um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível
superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação
universitária, por meio do uso da metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm
prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em
educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal.
O Sistema Universidade Aberta — UAB foi instituído pelo Decreto n° 5.800,
de 8 de julho de 2006 (Brasil, Ministério da Educação, 2006), com a finalidade
de articular e integrar um sistema nacional de educação superior a distância;
visando sistematizar ações, programas, projetos e atividades essencialmente
voltadas para a ampliação e interiorização da oferta do ensino superior gratuito
e de qualidade no Brasil.
Nesta perspectiva, a UAB tem ação prioritária na formação inicial e continuada dos professores da educação básica, bem como no fomento ao desenvolvimento de projetos de pesquisa e de metodologias inovadoras de ensino
apoiadas em tecnologias de informação e comunicação.
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De acordo com orientações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoa de Nível Superior), a estrutura para implantação de um polo de apoio
presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil funciona com o apoio de
polos presenciais, estrategicamente localizados em regiões e municípios com
pouca ou nenhuma oferta de educação superior. Em conjunto, os governos e
Instituição Pública de Ensino Superior (IPES) articulam-se, para que, junto com
o Ministério da Educação (MEC), promovam a implantação e ocorrência do ensino superior a distância (Brasil, Ministério da Educação, 2009a ; 2009b).
A partir dessas considerações, o objetivo principal desse estudo foi verificar a
existência e a qualidade dos Ateliês de Artes nos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil. Já, especificamente, apresentar os referenciais teóricos sobre o Sistema da Universidade Aberta — UAB, e de que forma, hoje, são
atendidas as práticas pedagógicas na modalidade a distância em polos de apoio
presencial nos cursos de artes implantados para atendimento da UAB, bem como
averiguar se os Ateliês possibilitam a experimentação e a pesquisa prático-teórica.
O interesse e justificativa de apresentar essa pesquisa deve-se ao fato de que,
no período de maio de 2010 a junho de 2011, a autora desse trabalho atuou como
consultora da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a
Ciência e a Cultura (OEI), alocada na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a função de acompanhar e monitorar a implementação de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos dos polos de apoio presencial selecionados nos termos do Edital I e II e da expansão de
polos do Sistema Universidade Aberta do Brasil na região nordeste. Como resultado deste trabalho, a CAPES sistematizou um banco de informações referente a
cinco documentos técnicos apresentados no decorrer de 12 meses.
Neste período, verificou-se a falta de estrutura, e até mesmo a ausência de
Ateliês de Artes nos polos de apoio presencial da UAB, surgindo assim, a referida pesquisa. A autora também participou, no período de julho a outubro de
2013, como professora convidada da Disciplina de Ateliê de Pintura II ofertada
pela UnB, tendo a oportunidade de fazer visitas in loco na região norte, da qual
pôde extrair mais informações.
Levantamento dos dados da infraestrutura pedagógica dos polos de
apoio presencial, aferição dos dados e comentários conclusivos

Conforme consulta ao SisUAB (Sistema de Informação da Universidade Aberta
do Brasil), oito instituições ofertam cursos de Artes Visuais em Licenciatura e,
conforme Quadro 1, essas estão listadas de acordo com a região e estado, a modalidade e somente os polos ativos (Brasil, Ministério da Educação, s/d).

Instituição

Região

UF

Modalidade

ARTES

UEMG

Região Sudeste

MG

Licenciatura

2

ARTES
PLASTICAS

UECE

Região Nordeste

CE

Licenciatura

3

ARTES
PLASTICAS

UFAM

Região Norte

AM

Licenciatura

4

ARTES VISUAIS

UFES

Região Sudeste

ES

Licenciatura

5

ARTES VISUAIS

UFG

Região Centro-Oeste

GO

Licenciatura

6

ARTES VISUAIS

UnB

Região Centro-Oeste

DF

Licenciatura

7

ARTES VISUAIS

UNIMONTES

Região Sudeste

MG

Licenciatura

8

ARTES VISUAIS

UFMA

Região Nordeste

MA

Licenciatura

O quadro geral das disciplinas, das instituições mostra que a carga horária
oscila entre 2.584 a 3.680 horas, sendo que as escolhas das práticas em ateliês
são: Desenho, Pintura, Gravura, Cerâmica, Escultura, Ateliê de produção interdisciplinar e Oficinas de Artes. Os Laboratórios de Arte e Tecnologia, bem
como de Fotografia, não serão mensurados na pesquisa, já que os Polos possuem Laboratórios de informática para este fim, bem como não são todas as
instituições que ofertam a disciplina de fotografia.
Para evidenciarem-se as horas reservadas às disciplinas de Artes — licenciatura, abaixo, demonstram-se os quantitativos da carga horária das 8 instituições que ofertam o curso (Quadro 2).
Quadro 2 ∙ Quantitativo de horas-aulas das 8 Instituições que ofertam cursos de Licenciatura
em Artes nos Polos de Apoio Presencial. Fonte: SISUAB

QUADRO GERAL DAS CARGAS-HORÁRIAS DISCIPLINAS INSTITUIÇÕES
UEMG — Universidade Federal de Minas Gerais

3.345

UECE — Universidade Estadual do Ceará

2.584

UFAM — Universidade Federal do Amazonas

2.985

UFES — Universidade Federal do Espirito Santo

3.280

UFG — Universidade Federal de Goiás

2.982

UFMA — Universidade Federal do Maranhão

2.745

UnB — Universidade de Brasília

2.690

UNIMONTES — Universidade Estadual de Montes Claros

3.680
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Nome
1
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Quadro 1 ∙ Instituições e cursos do SisUAB (Sistema de Informação
da Universidade Aberta do Brasil). Fonte: SISUAB.
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Já, no Quadro 3, buscou-se demonstrar o quantitativo de horas/aula ofertadas
na disciplina prática em Ateliês de Artes das universidades ofertantes do curso.
Quadro 3 ∙ Quantitativo das práticas pedagógicas das oito Instituições que ofertam cursos
de Licenciatura em Artes nos Polos de Apoio Presencial. Fonte: SISUAB.
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QUADRO GERAL DAS CARGAS-HORÁRIAS DAS PRÁTICAS EM ATELIÊS DAS INSTITUIÇÕES
UEMG

450

UECE

340

UFAM

795

UFES

480

UFG

368

UFMA

540

UnB

270

UNIMONTES

825

Na Figura 1 são demonstradas as porcentagens de hora/aula das práticas
Ateliês em comparativo à carga-horária ofertada no curso.
De acordo com o levantamento, a carga horária geral do curso oscila entre
3.680 (UNIMONTES) e 2.584 (UECE). Quanto à carga horária ofertada para
as práticas pedagógicas, essas oscilam entre 10%, relativos à carga horária de
2.690, da UnB, e 27%, de 2.985 hora-aula, da UFAM.
O levantamento de dados foi feito a partir de pesquisa pelo Sistema SisUAB,
pois anualmente os polos passam por avaliações, sendo que, nestes dados,
constam imagens e questionários acerca dos Ateliês / Laboratórios.
De acordo com tal levantamento, verificou-se que dos 66 polos analisados,
35 dispõem de salas Ateliês preparadas para as práticas pedagógicas, representando 53%, 21 polos não possuem, representando 32%, e 10 não foram mensurados na pesquisa, pois as avaliações estão incompletas, 15%, conforme demonstrado no gráfico da Figura 2.
Mesmo que a hipótese de esse percentual de 15% ter sido para todos os polos
com ateliê, ainda assim, o índice de polos que não possuem local adequado para
a prática pedagógica revela um estado preocupante.
Ainda, seguindo os instrumentos de monitoramento da infraestrutura de
Polos de Apoio Presencial (avaliações dos consultores CAPES), foi constatado
que, dos 35 Polos que possuem Ateliês de Artes, 21 deles possuem equipamentos necessários para as práticas e 14 não possuem, 22 polos possuem materiais
de consumo e 13 não possuem, e 24 polos com mobiliário e 7 sem preparados
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Figura 1 ∙ Percentagem das Práticas em Ateliês das oito
instituições que ofertam cursos de Licenciatura em Artes nos Polos
de Apoio Presencial. Fonte: SISUAB.
Figura 2 ∙ Quantitativo de Polos de Apoio Presencial.
Fonte: SISUAB.
Figura 3 ∙ Infraestrutura utilizados nos Polos de Apoio Presencial.
Fonte: SISUAB.
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(Figura 3). Existem 4 Polos do estado do Espírito Santo que utilizam as dependências da UFES para suas práticas em Ateliê.
Pelo percentual apresentado, pode-se perceber que também há deficiência
de infraestrutura nas salas de ateliês de artes para viabilizar a prática pedagógica, sendo esses índices muito expressivos, principalmente quanto ao quesito
equipamentos, correspondendo a 40% de ausência desses.
As dificuldades encontradas iniciam pelo sistema de avaliação da CAPES,
pois os instrumentos de monitoramento (Avaliação dos consultores CAPES)
não têm uma unicidade, existem vários formatos de sistema de avaliação, dificultando dessa forma a leitura e pesquisa, outro problema encontrado foi os
questionários incompletos, muitos avaliadores não preenchem adequadamente os formulários de avaliação, prejudicando, dessa forma, o levantamento de
dados, bem como, a qualidade do Sistema UAB.
No período de julho a outubro de 2013, a autora atuou como professora convidada da Disciplina de Ateliê de Pintura II ofertada pela UnB. Nesta experiência
pôde-se perceber a importância das aulas práticas em Ateliê na formação dos
futuros professores de arte. Também houve a oportunidade de participar dos
Encontros Presenciais nas datas de 24 a 28 de setembro, do presente ano, nos
Polos ofertados pela UnB localizados na região norte, especificamente, nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, bem como, Palmas, Barretos, Itapetininga, Buritis e Posse, sendo esses visitados pelos os tutores à distância. Lá, foi possível manter contato direto com os alunos, tutores presenciais e coordenação.
Nos polos visitados verificou-se que, existem deficiências nas salas de Ateliês de Artes, no que tange a parte de materiais, mobiliárias e insumos. Mas vale
ressaltar que todos os polos passam por avaliações de consultores da CAPES, e
são considerados ativos para oferta de cursos.
Entretanto, percebeu-se que nos polos que contam com tais estruturas, conforme Figura 4, possibilitam melhor a experimentação e a pesquisa prático-teórica.
Contudo, existem experiências fora de ateliês, de modelos convencionais, que
estimulam a produção poética desses estudantes, aumentando, dessa forma, a
qualidade do curso, bem como ampliando as experiências estéticas e os processos
criativos. É o caso do projeto “Interações (não) distantes,” organizada pelo prof. Dr.
Christus Menezes da Nóbrega, da Universidade de Brasília/IdA (Nóbrega, 2013).
Neste projeto, utilizaram-se as experiências de Residência artística, na qual
três artistas, de lugares distintos, passaram 15 dias nas cidades de Cruzeiro do
Sul, Sena Madureira e Tarauacá, no Acre, onde estudantes de Licenciatura da
UAB/UnB, bem como familiares e moradores das cidades, ajudassem o artista
a ambientar-se apresentando-lhe seus municípios. A intenção do projeto foi a

Considerações finais

Numa visão de ensino-aprendizado — dentro das academias de artes — os ateliês, também podem ser entendidos com um espaço de experiências e trocas,
onde o(s) professor(e)s acompanha(m) as produções práticas dos alunos, analisam objeto(s) artísticos, bem como o ato e as técnicas artísticas.
Hoje, existem vários formatos de ateliês, ou seja, não necessariamente esse
formato acadêmico abordado na referida pesquisa. Os ateliês contemporâneos
podem ser, também, entendidos como seu chapéu, seu carro, sua cozinha,
seu computador, ou seja, vários outros espaços (não convencionais), que não
foram apontados na pesquisa, pois tratou-se da formação de professores que
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interação social (entre estudantes; familiares; moradores e artista) e as intervenções urbanas nas cidades mencionadas (Figura 5).
O projeto “Interações (não) distantes” mostra que, mesmo que os polos não
possuem estruturas essenciais para as práticas pedagógicas, tais iniciativas
transformam, educam e, acima de tudo, possibilitam experiências transformadoras no futuro arte-educador. “É nessa vontade que reside a própria criação, a
criação que desconhece fronteiras e que engendra, em só tempo, a arte, a pessoa e a vida” (Barroso, apud Nóbrega, 2013:1).
Como foi constatado, existem deficiências em alguns Polos de Apoio Presencial para as aulas em ateliês, porém experiências como o Projeto Interações
são importantes e aumentam a qualidade desses cursos, mas deve-se entender
que a formação de professores em Artes requer o mínimo de formação em ateliê, tais práticas são preponderantes na formação desses futuros professores.
Dessa forma, propõe-se que os Polos de Apoio Presencial, mantidos pelos
mantenedores pelo Governo ou Municípios, juntamente com o MEC/CAPES e
as Instituições que ofertam cursos de Artes alinham-se para vencer a deficiências encontradas nesta pesquisa, e dessa forma a sociedade, como um todo, ganha na qualidade da Educação Básica.
Além das deficiências encontradas na estrutura nos Polos pesquisados, também foi verificado que a grade curricular das instituições que ofertam o curso
de Artes define até 27% de suas disciplinas em práticas. No levantamento de
dados, foram pesquisados 8 instituições e 66 polos, excluindo-se as práticas em
laboratórios de informática que não foram mensurados na pesquisa. Percebe-se que as práticas em ateliês são disciplinas preponderantes na formação dos
futuros professores de Artes, como nos cursos presenciais, pois a modalidade
a distância, a priori, tem o mesmo formato dos cursos presencias, posto que as
metodologias e a grade curricular que as definem são as mesmas.
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Figura 4 ∙ Ateliê de Artes do Polo de Posse — GO — Colégio
Estadual Dom Prudêncio — Compartilhado com a UAB. Fonte:
Maria Aparecida Pereira de Melo — Coordenadora do Polo UAB.
Figura 5 ∙ Estudantes do projeto “Interações (não)distantes”
em aulas práticas. Fonte: Nóbrega, 2013.
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necessitam de uma formação acadêmica em ateliês, em teoria e em didáticas,
para atender a Educação Básica.
A partir dos dados levantados, percebeu-se que os ateliês de artes nos polos
de apoio presencial não estão totalmente adaptados para as atividades práticas.
A pesquisa levanta justamente o questionamento acerca da qualidade e quantidade desses ateliês, pois entende-se que — de acordo com os Referenciais de
Qualidade para Educação Superior a Distância, bem como os normativos legais
que embasam a educação a distância, e por meio da CAPES — um polo de apoio
presencial tem de ofertar infraestrutura física, tecnológica e pedagógica para
que os alunos possam acompanhar os cursos a distância, e também orientar os
estudos, as práticas laboratoriais e as avaliações presenciais.
Verificou-se que o estado desses ateliês é preocupante, pois não atendem de
forma efetiva a práticas pedagógicas, tão essenciais na formação dos futuros
professores de artes que atenderão o Ensino Básico. Os problemas iniciam pela
falta de estrutura, pois muitos polos têm o espaço, mas há faltas, desde equipamentos necessários para essas práticas, até materiais de produção.
Como foi constatado, alguns Polos de Apoio Presencial não possuem estruturas mínimas para as aulas em ateliês, porém, experiências como o Projeto Interações são importantes e aumentam a qualidade desses cursos. Mas deve-se
entender que a formação de professores em Artes requer o mínimo de formação em ateliê, devendo tais práticas ser preponderantes na formação desses futuros docentes que atuarão no ensino da arte no contexto da Educação Básica.
Dessa forma, conclui-se que os Polos de Apoio Presencial, mantidos pelos
mantenedores — Governo, Municípios e Distrito Federal — juntamente com o
MEC / CAPES e as Instituições que ofertam cursos de Artes precisam articular-se para vencer as limitações encontradas nesta pesquisa e buscar a melhoria
da proposta em fornecer ensino superior a distância e fazer valer as políticas
públicas de ofertar ensino de qualidade por meio da metodologia de educação
a distância e melhorar os insumos tecnológicos e práticos.
Como limitação dessa pesquisa, pode-se abordar a dificuldade de compilarem-se os dados a partir dos relatórios elaborados pelos avaliadores CAPES
quando da visita in loco, por meio do instrumento de avaliação, haja vista haver
muitas divergências e ou até inexistência desses, o que pode comprometer a fidedignidade dessas informações, sobretudo, de o modelo ser padronizado para
qualquer disciplina e apoiando-se em impressões subjetivas dos avaliadores
que não são necessariamente especialistas da área.
Como foi visto, muito ainda há de se fazer, mas isso é somente permitido por
intermédio de uma visão crítica e aprofundada em avaliar o quê, o como e o porquê
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estão acontecendo as dificuldades, a fim de buscarem-se soluções que contemplem
saná-las, ou ao menos, minimizá-las com o intuito de atender aos requisitos mínimos exigidos pelos Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância em formar professores que formarão novos cidadãos com saberes legitimados.
O objetivo e proposta inicial foram desse estudo foram alcançados, mas a
temática é muito rica e suscitou outros desdobramentos na medida em que o
próprio Sistema UAB ainda está em desenvolvimento. Com perspectivas de
expansão nessa área de investigação, agora, no Doutoramento em Educação
Artística, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, com apoio
e financiamento da CAPES, pesquiso sobre os cursos em Artes ofertados na
modalidade a distância pela Universidade Aberta de Portugal (UAb), que atua
desde 1988, sendo então um campo do saber a ser explorado ao fazer um estudo
entre o que é proposto em Portugal e o que se tem no Brasil.

Referências
Brasil (2005) Decreto nº 5.622, de 19
dezembro de 2005, regulamenta o art. 80
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. [Consult. 2013-0805] Disponível em URL: http://homepages.
dcc.ufmg.br/~bigonha/Legis/Legislacao/
EAD/Decreto-5. 622-ead.pdf
Brasil, Ministério da Educação (1996) Lei
9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. [Consult. 2013-08-05]
Disponível em URL: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80
Brasil, Ministério da Educação (2006), Decreto
nº 5.800, de 8 de junho de 2006, dispõe
sobre o Sistema Universidade Aberta
do Brasil – UAB, conforme disposto nos
arts. 80 e 81 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, no Plano Nacional
de Educação aprovado pela Lei no
10.172, de 9 de janeiro de 2001, na Lei
no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006,
bem como no Decreto no 5.622, de 19
de dezembro de 2005. [Consult. 201308-05] Disponível em URL: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5800.htm

Brasil, Ministério da Educação (2009a)
Portaria nº 802, de 18 de agosto de
2009, que dispõe sobre Implementar o
Sistema UAB — Universidade Aberta
do Brasil com Polos de apoio presencial
oriundos do Programa Pró-Licenciatura,
nos municípios listados no anexo I.
[Consult. 2013-09-02] Disponível em URL:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
port_802_18_08_09.pdf
Brasil, Ministério da Educação (2009b)
Portaria nº 803, de 18 de agosto de
2009, que dispõe sobre Implementar
o Sistema UAB — Universidade Aberta
do Brasil com Polos de apoio presencial
oriundos do Programa Pró-Licenciatura,
nos municípios listados no anexo I.
[Consult. 2013-09-02] Disponível em URL:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/
port_803_18_08_09.pdf
Brasil, Ministério da Educação (s/d) Sistema
de Informação da Universidade Aberta do
Brasil, [Consult. 2013-08-05] Disponível
em URL: http://sisuab.capes.gov.br/
sisuab/Login_input.action
Nóbrega, Christus Menezes (2013)
Interações(não)distantes, v. 1.
Brasília: UnB.

Visualities x Identities: learning to see in order
to be and to live in the world
JAILDON JORGE AMORIM GÓES*
Artigo completo submetido em 10 de maio de 2016 e aprovado a 21 de maio 2016.

*Brasil, arte educador e estudante de mestrado profissional em artes. Licenciatura em Desenho e Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
AFILIAÇÃO: Universidade Federal de Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos — IHAC/
UFBA. Rua Barão de Jeremoabo, PAF IV — Sala 306, s/n , Ondina , 40170-115, Salvador-Bahia, Brasil. E-mail:
jaiartes@hotmail.com

Resumo: O artigo reflete sobre processos

Abstract: The article reflects on methodological

metodológicos arte/educativos, através
das imagens da cultura visual e da arte
contemporânea provocando problematização, questionamento e reflexão das representações visuais que influenciam a (des)
construção das identidades dos educandos.
Constatei que a alfabetização visual se mostrou relevante para a educação da visão perspectivada e a conscientização identitária.
Palavras chave: Alfabetização Visual / Arte
Artes Visuais. /Educação / Estética.

process art / education, through the images of
visual culture and contemporary art provoking
questioning, questioning and reflection of visual
representations that influence the (de) construction of identities of the students. I found that
visual literacy proved relevant to the education
of the envisaged vision and identity awareness.
Keywords: Art / Education / Visual literacy /
Identity / Culture.
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Introdução

Ensinar e aprender arte na contemporaneidade tornou-se algo muito complexo, como toda tarefa educativa, indicando a necessidade de uma convivência
mais dialética e inclusiva, entre os diferentes atores sociais, representados pela
diversidade cultural que coexistem na escola.
Faz-se necessário compreender a complexidade que envolve a proposição de
uma abordagem metodológica arte-educativa em Artes Visuais pela apropriação dos conhecimentos concernentes a esta área de estudo, para que se desenvolvam de forma significativa as potencialidades artísticas e a ampliação do repertório cultural dos educandos, relacionados aos vínculos identitários e a busca de uma ética para o respeito às diferenças e o desenvolvimento da alteridade.
Somos bombardeados o tempo todo por estímulos imagéticos e mesmo vivenciando em constante contato com as imagens e sendo sujeitos de uma sociedade contemporânea multimagética, acabamos recebendo a maioria dessas
imagens de forma inconsciente e acrítica, que consequentemente interfere no
processo de construção identitária dos estudantes, causando problemas nas relações humanas.
Fundamentado em uma pesquisa de campo e no processo de mediação
cultural, utilizei algumas bases conceituais em arte/educação que discutem
a Abordagem Triangular, o Território de Arte e Cultura e a Cultura Visual, no
campo dos Estudos Culturais, para ampliar os conceitos fundantes desta proposta metodológica em Artes Visuais que abordam a Alfabetização Visual,
como necessária para que os sujeitos da pesquisa pudessem compreender o
mundo das imagens em seu contexto cultural e principalmente no processo de
formação de suas identidades.
Proposta Pedagógica — Identidades x Visualidades:
Aprender a ver para ser, estar e conviver no mundo

Neste contexto de ver, ser visto e de elaborar ponto de vistas sobre o mundo,
esta proposta pedagógica, através da utilização de imagens da cultura visual e
da arte contemporânea, teve como objetivo pensar em uma abordagem metodológica para provocar a problematização, o questionamento e a reflexão das
representações visuais que influenciam a (des) construção das identidades dos
educandos do 9ª ano da Escola Estadual Tereza Helena Mata Pires.
A expectativa, a partir da problemática identificada foi oportunizar aos educandos desta unidade escolar, localizada em um bairro popular e carente da cidade de Salvador-Brasil, o acesso aos conhecimentos da cultura visual e das formas de fazer arte na contemporaneidade, para que vivenciassem experiências
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Figura 1 ∙ Consciência da Cultura Artística Visual (Imagética).
Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ Consciência da Cultura Artística Visual (Imagética).
Fonte: Própria.

Figura 3 ∙ Consciência da Identidade Imagética Pessoal.
Fonte: Própria.
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artísticas estéticas concernentes ao aprender a ver de forma perspectivada e
assim desenvolvessem um olhar pensante, sensível, reflexivo, criativo, crítico
e político sobre a realidade.
Neste percurso criativo, eles puderam trilhar um caminho de significações e
sentidos que os levou para a compreensão mais profunda de si, dos outros e da
realidade local e global; ampliando a percepção de ser unidade em meio a uma
diversidade cultural, em busca de uma alteridade, para aprender a ser, estar e
conviver no mundo com respeito às diferenças identitárias.
E neste processo de identificação cultural, Barbosa diz que: “O compromisso com a diversidade cultural é enfatizado pela Arte-Educação pós-moderna”
(2003:19). E é neste contexto, que a Cultura Visual sinaliza um caminho metodológico a ser seguido, baseado no inter/multiculturalismo para que os educandos aprendessem a lidar com a multiplicidade imagética e identitária da
contemporaneidade.
Com isso, foi preciso fazê-los compreender que toda imagem, seja ela física e ou virtual, não são neutras e contém um discurso a ser decifrado e compreendido em seu contexto cultural. Justamente por serem concebidas como
táticas de poder por determinados corpos sociais, com o intuito de legitimação
de valores e crenças culturais e comportamentais, que influenciamos modo de
ser e estar no mundo e também modificam a revelia da formação das nossas
identidades.
Desta perspectiva da construção da visualidade dos educandos, pode-se
inferir que a maneira como eles aprendem a observar/visualizar/olhar/ver, a
partir da apropriação de representações simbólicas visíveis e invisíveis no cotidiano da escola, leva o arte/educador em Artes Visuais a propor vivências desafiadoras que discutam a ideia das identidades e das diferenças, na forma como
são produzidas em seu contexto sociocultural.
Problematizar as representações imagéticas, em seu processo de formação
identitária, significa questionar os significados e os significantes que sustentam
as formas dominantes da representação tanto da identidade, quanto da diferença. Sendo assim, tive que orientá-los a questionar os padrões normalidade e
de estranhamento das imagens que formam as suas subjetividades e fazer com
eles se posicionassem, criando pontos de vistas frente ao entendimento desta
questão para desenvolver, uma visão perspectivada e crítica sobre as relações
cotidianas pessoais e socioculturais.
Portanto, para que este avanço acontecesse, fez-se necessário investir no
processo de alfabetização visual. Trilhar este caminho tornou-se imprescindível, porque é uma das poucas oportunidades de apropriação dos conhecimentos
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que educandos de comunidade popular têm para vivenciar e experimentar a
arte em uma perspectiva mais formal e sistematizada. Por Alfabetização Visual,
Santaella diz que:
[...] significa adquirir os conhecimentos correspondentes à linguagem visual e desenvolver a sensibilidade necessária para saber como as imagens se apresentam como
indicam o que querem indicar, qual é os eu contexto de referência, como as imagens
significam, como elas pensam, quais são os seus modos específicos de representar a
realidade (Santaella, 2012:13).

Aprender a ver, aliado ao desenvolvimento do processo de Alfabetização Visual, dá a estes jovens de comunidades populares a oportunidade de usar o poder
da imagem, não só como forma de expressão e comunicação, mas como fonte de
conhecimentos, para construírem novas visões de mundo, para transformarem a
realidade vivida. Com isso, “aprender a ver”, favorece a possibilidade de saírem
de uma situação de invisibilidade pessoal para a construção de uma visibilidade
sociocultural. A partir desta proposta, para desenvolver o olhar educado dos estudantes, busquei três importantes bases conceituais das metodologias em Arte,
para fundamentar e estruturar a minha prática arte/educativa em Artes Visuais:
A Proposta ou Abordagem Triangular sistematizada pela pesquisadora e arte-educadora Ana Mae Barbosa (2003) oferece aos educandos a possibilidade de desenvolverem uma cultura artística, a partir do processo de Alfabetização Visual.
Nesta proposta metodológica, o processo de ensino e aprendizagem em Artes
Visuais, passa a ter a imagem como centro de estudo e a inter-relacionar as ações
no fazer artístico, na leitura da obra de arte e no contextualizar as obras de arte.
Os Territórios de Arte e Cultura, segundo Ferrari (2014), propostos por Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque apresentam a ideia de que professores e
alunos, ao realizar percursos educativos no ensino e no estudo de arte, fazem
conexões, relacionam e ampliam saberes, transitando por territórios, campos
e conceitos fundamentais em arte. Neste aspecto, a mediação cultural seria o
campo de ação, em que os estudos e diálogos se dariam entre os universos da
arte, do mediador e do fruidor.
A Cultura Visual, proposta por Hernández (2000) é interdisciplinar, justamente por agregar conhecimentos das áreas de arte, arquitetura, design publicidade, história, cultura, psicologia, antropologia; defendendo uma abordagem
de arte que considere e a cultura como mediadores de significados culturais,
na qual o sentido pode ser interpretado e construído através da observação das
imagens que os educandos veem e constroem sobre eles mesmos e sobre os temas relevantes à realidade do mundo.
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Figura 4 ∙ Consciência da Identidade Imagética Pessoal.
Fonte: Própria.
Figura 5 ∙ Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Local.
Fonte: Própria.

Figura 6 ∙ Consciência da Identidade Imagética Sociocultural
Local. Fonte: Própria.
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Figura 7 ∙ Consciência da Identidade Imagética Sociocultural
Global. Fonte: Própria.
Figura 8 ∙ Consciência da Identidade Imagética Sociocultural
Global. Fonte: Própria.
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Neste processo de Alfabetização Visual na perspectiva inter/multicultural
da Cultura Visual, já que muitos dos educandos tinham pouca afluência dos códigos artísticos visuais e desconheciam e/ou menosprezavam o poder da imagem, foi preciso fazer com eles aprendessem a ver, mediados pelo conhecimento dos fundamentos que sustentam esta linguagem artística, como: o alfabeto
visual, as técnicas artísticas, a materialidade, as técnicas de leitura de imagem,
os contextos da história da arte, o processo criativo, a criação de portfólio, etc.
Sendo assim, somente conhecendo e ampliando o repertório artístico e cultural
sobre a linguagem visual, é que os educandos têm a chance de avançar na construção
das suas visualidades, ampliando o potencial de leitura e interpretação, produção
e contextualização das imagens vistas e criadas por eles na escola, e assim, conscientizarem-se do seu real valor, enquanto fator de empoderamento identitário.
As aulas durante todo o percurso tiveram um cunho investigativo, dinâmico,
sensível, criativo, crítico, reflexivo e transformativo. Com o planejamento e as
aulas pautadas pela flexibilidade, com métodos, técnicas e recursos diversificados; com atividades individuais e ou coletivas criativas e contextualizadas em
projetos inter/transdisciplinares numa perspectiva de atendimento às demandas de toda a diversidade cultural, coexistentes no ambiente escolar.
Para facilitar o desenvolvimento desta proposta pedagógica e alcançarmos
o objetivo proposto, no que tange a orientação da construção do universo visual, eu tive a necessidade de desenvolvê-la em uma sequência didática que foi
dividida em quatro momentos temáticos inter-relacionados. Estes momentos
desafiadores foram nomeados e caracterizados, como:
1º Momento — Consciência da Cultura Artística Visual (Imagética)

Este momento teve o intuito de desenvolver a consciência da identidade visual
dos educandos (Figura 1 e Figura 2) através da pesquisa na Internet das imagens
da cultura visual e da arte contemporânea para o estudo dos códigos visuais e da
construção da visualidade, buscando a compreensão da importância e do poder
de representação, criação, leitura e contextualização das imagens, enquanto
ferramenta de conhecimentos, expressão e comunicação artística, estética e
poética. Produziram uma imagem de um olho, utilizando os elementos visuais e
colocando a visão que eles têm do mundo pessoal e sociocultural local e global.
2º Momento — Consciência da Identidade Imagética Pessoal

Este momento teve o intuito de desenvolver a consciência da identidade imagética pessoal dos educandos (Figura 3 e Figura 4) para aprenderem a reconhecer, a respeitar e a valorizar a própria autoimagem, ou seja, de desenvolver a
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imagem de si mesmo, a partir da produção de uma videoarte e de um autorretrato (selfie) com o aparelho celular.

4º Momento — Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Global

Este momento teve o intuito de desenvolver a consciência da identidade imagética sociocultural global dos educandos (Figura 7 e Figura 8), na forma como
eles veem a realidade global, elaboram seus pontos de vistas e constroem uma
visão de mundo perspectivada, a partir do estudo da perspectiva e da produção
de uma performance e de uma instalação, utilizando os meios tecnológicos.
Obser vações Finais

De antemão, é possível constatar que a metodologia pensada, mostrou-se eficiente, justamente por ter permitido uma prática educativa participativa, mediada, compartilhada e aberta aos interesses da construção colaborativa dos
conhecimentos em Artes Visuais. Momentos em que os educandos tiveram a
oportunidade de sair de uma monovisão para uma cosmovisão, tornando-se
sujeitos mais sensíveis, reflexivos, críticos, conscientes e (re)criadores de suas
identidades no contexto das diferenças e com a possibilidade de desenvolvimento da alteridade.
Apesar dos contratempos e das dificuldades com: a ausência de um ambiente
artístico adequado, da falta de materiais para a produção artística e do apoio institucional, do desinteresse e da privação cultural dos educandos e da resistência
em relação ao projeto; os resultados apresentados na avaliação processual, a partir da observação e da análise dos dados apresentados, mostram que a proposta
metodológica foi relevante para o desenvolvimento da inteligência visual e das
potencialidades artísticas, criativas, (es)téticas e (po)éticas dos estudantes.
Do ponto de vista dos educandos, segundo relatos registrados na avaliação e de
acordo a oportunidade de Alfabetização Visual no contexto da inter/multiculturalidade, as experiências artísticas e estéticas proporcionaram para eles, um momento único para que eles despertassem as potências criativas, revelassem suas
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3º Momento — Consciência da Identidade Imagética Sociocultural Local

Este momento teve o intuito de desenvolver a consciência da identidade imagética sociocultural local dos educandos (Figura 5 e Figura 6), na maneira de
perceber as referências que eles carregam das pessoas do seu convívio sociocultural e da transformação crítica do espaço público, a partir da produção de
um objeto artístico, de um cartaz publicitário como possibilidade de intervenção urbana e do grafite na parede da escola.
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Figura 9 ∙ Ação de Leitura e Interpretação de Imagens.
Fonte: Própria.
Figura 10 ∙ Exposição organizada na entrada da escola
e o cartaz da Exposição. Fonte: Própria.

— Visualização Meditativa (Ação em que os educandos aquietam e silenciam para refletirem sobre a temática, possibilidades imagéticas e os
conteúdos sugeridos, ao som de uma música relaxante, relacionando-os ao seu cotidiano).
— Mapeamento Cultural (Ação para avaliação diagnóstica em que o arte/
educador verificará o processo de desenvolvimento da subjetividade e
o nível do repertório cultural dos educandos).
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ideias imaginativas, expressassem suas vontades, opiniões e sentimentos conscientes dos desafios propostos a partir dos percursos criativos, no sentido de desenvolver a educação crítica do olhar, ao ampliar a visão das imagens vistas e construídas cotidianamente por eles, da realidade de si mesmo, dos outros e do mundo.
Quanto à questão identitária, apesar das resistências de alguns em determinados momentos, justamente por conta de a temática demandar um olhar
mais amplo sobre si, os outros e a realidade local e global, além da necessidade de desconstrução das fronteiras culturais, da modificação de determinados
comportamentos preconceituosos e exigir deles uma postura mais inclusiva e
respeitosa frente às diferenças; percebi que a oportunidade de problematização, questionamento e reflexão das identidades/diferenças favoreceu o despertamento destes estudantes para a busca de uma ética da alteridade.
Do ponto de vista do arte/educador em Artes Visuais, tive a oportunidade de rever a minha prática arte/educativa, estruturando um processo metodológico que
amplia a minha qualificação profissional e me torna mais consciente da responsabilidade social e do compromisso político com uma educação pública de qualidade, que seja acessível para todos indistintamente das diferenças identitárias.
Neste processo metodológico arte/educativo em Artes Visuais, ao ampliar o
olhar baseado no processo de Alfabetização Visual mediado pelo contexto inter/
multicultural, os educandos tiveram a oportunidade de aprender a ver em perspectiva os acontecimentos da vida cotidiana, experimentando (est)eticamente as
diversas formas de pensar, sentir e agir imageticamente dentro e fora da escola.
Sendo que esta postura (est)ética favoreceu uma postura política e crítica
das representações imagéticas, para que estas fossem expressas de maneira
(po)ética, ao entrelaçar e intercambiar os círculos identitários, em meio as diferenças para que assim, se desenvolvesse as condições de alteridade.
A seguir, o processo metodológico arte/educativo em Artes Visuais, que venho pesquisando há anos, sistematizado a partir da síntese das bases conceituais
apresentadas nesta pesquisa, que busquei para referendar este percurso, que
tanto necessito para alfabetizar visualmente os meus educandos nas escolas:
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— Sensibilização (Ação em que o arte/educador sensibiliza os educandos
através de uma vivência da poética cotidiana, nas diversas linguagens
artísticas).
— Apreciação (Ação em que os arte/educadores e educandos farão uma
leitura/ /contextualização/interpretação dos elementos estéticos e artísticos das imagens). (Figura 9).
— Provocação (Ação em que o arte/educador fará uma provocação aos
educandos em relação à temática, através de um desafio a ser proposto
para a vivência artística).
— Investigação (Ação em que o arte/educador propõe aos educados uma
pesquisa sobre o tema escolhido, artistas correlacionados, situações
propostas, materialidade, poética visual, processo histórico, etc.).
— Mediação Cultural (Ação de diálogo reflexivo e crítico entre o arte/
educador e os educandos sobre o que foi estudado e pesquisado durante todo o processo de pesquisa).
— Processo Criativo (Ação em que os educandos fazem reflexão e conexão
com a imaginação, a partir de uma tempestade de ideias e depois da combinação e da organização destas, em relação aos fundamentos artísticos
e estéticos que sustentam a construção da imagem, na linguagem visual).
— Experimentação Estética (Ação em que os educandos experimentam
as possibilidades de uso dos materiais, suportes artísticos, elementos
visuais, processo compositivo... e produzem a imagem de acordo às
ideias iniciais.).
— Ócio Criativo (Ação em que os educandos devaneiam para que assim
possam reconectar, transcender e transformar as suas ideias iniciais).
— Avaliação (Ação em que arte/educadores e os educandos avaliam o antes, o durante e o depois das experiências artísticas e estéticas.
— Movimentação Cultural (Ação em que arte/educadores e os educandos organizam uma estrutura para exposição das produções artísticas). (Figura 10).
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Resumo: O relato apresenta reflexões acerca

Abstract: This experience reports reflections on

da oficina realizada com alunos indígenas da
rede estadual de ensino, situada no município
de Ipuaçu/SC/Brasil, desenvolvidas através
do Programa PIBID. A proposta surgiu com o
intuito de resgatar as brincadeiras do cotidiano
Kaigang e visou a pintura das paredes da brinquedoteca; tiveram como suporte livros, obras
de artistas nacionais e pesquisa na comunidade.
Palavras chave: Arte Indígena / Arte /
Kaingang.

the art experiment taken with indigenous students from state school in the city of Ipuaçu/SC/
Brazil, developed by the Program “PIBID”. The
suggestion aimed to retrieve the Kaingang kids
daily play and finished by painting on the toy
library walls; they did it based on books, on art
works from Brazilian artists and on community
research.
Keywords: Indigenous art / Art / Kaingang.
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Ressignificações na Arte:
elementos da cultura
indígena Kaingang
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Introdução

A presente oficina foi realizada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência — PIBID, mantido pelo Ministério da Educação e gerenciado
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).
O programa atua no curso de Artes Visuais da Universidade Comunitária da
Região de Chapecó — Unochapecó desde o ano de 2014 com o objetivo de proporcionar aos estudantes de licenciatura maior inserção no ambiente escolar
e promover experiência docente. A oficina desenvolveu-se na Escola Indígena
de Ensino Fundamental Pinhalzinho na Terra Indígena Xapecó, Ipuaçú/SC/
Brasil, região habitada por indígenas e caboclos e posteriormente, por volta de
1910 colonizada pelas etnias de italianos, alemães e poloneses em sua maioria.
A proposta surgiu através de um projeto articulado pelo curso de Pedagogia
que visava a construção de uma brinquedoteca com objetivo de resgatar o histórico das brincadeiras do povo Kaingang, o grupo de bolsistas foi convidado
a ministrar uma oficina que resultaria na pintura das paredes que dão acesso a
brinquedoteca.
Com base em Barbosa (2009; 2002), Ferraz & Fusari (1993), bem como RCNEI (Brasil, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação
Fundamental, 1998), a oficina dividiu-se em três etapas, o primeiro momento
teve o objetivo de conhecer o espaço e os estudantes. Após o reconhecimento e
primeiro diálogo, foram desenvolvidas atividades de estudo sobre as obras que
fazem referências às brincadeiras infantis de Candido Portinari. A partir da leitura de imagens, as reflexões foram direcionadas para a história e o cotidiano da
aldeia, bem como a produção de esboços para a confecção de pinturas murais.
No segundo momento, utilizou-se o livro “Joaquim Toco e Amigos na Terra
do Gãr: Crônicas do cotidiano Kaingang” de Hilda Beatriz Dmitruk e Leonel Piovezana (2015), que apresenta histórias do povo Kaingang do Oeste Catarinense
como uma fábula. De forma interativa e com participação dos estudantes, a leitura do livro promoveu espaços de diálogos acerca de suas realidades e sua cultura.
Por fim, o terceiro momento, contou com o início das práticas, que resultaram em quatro pinturas murais de aproximadamente dois metros cada, que
retratam através do desenho e da pintura traços de uma ressignificação da memória indígena.
1. A cultura Kaingang no Oeste catarinense e o processo educacional

Diversas são as realidades dos povos indígenas na região Oeste de Santa Catarina, dentre eles uma das culturas mais presentes é a Kaingang. Segundo Nötzold
(2015) a população Kaingang se localiza principalmente no Oeste Catarinense,

A língua Kaingang pertence ao tronco linguístico Macro-Jê, inserida na família Jê, originária do Centro Oeste brasileiro. A língua tradicional dos Kaingang está sub- dividida
e classificada em cinco dialetos, tendo como divisor geográfico os grandes rios presentes
em seu território de ocupação: Tietê-Paranapanema em São Paulo, Paranapanema-Iguaçu no Paraná, Iguaçu-Uruguai no Paraná e em Santa Catarina, Rio Uruguai-Passo Fundo no Rio Grande do Sul e, ainda, Rio Uruguai-Passo Fundo novamente, mas pela
margem direita do rio Passo Fundo. (Brighenti apud Nötzold, 2015: 24).

Ainda em Nötzold (2015), um dos fatores que causam esse desconhecimento da própria língua, está associado ao fato de ter ocorrido uma certa coibição
de que os indígenas falassem a língua materna. Onde os próprios caciques impediam que os indígenas falassem a língua nas escolas, por acreditar que para
se ter uma escola deveriam falar a língua portuguesa. Nesse sentido, o RCNEI
(Brasil, Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental, 1998:27) comenta que:
O Estado brasileiro “pensava uma escola para índios” que tornasse possível a sua homogeneização. A escola deveria transmitir os conhecimentos valorizados pela sociedade européia. Nesse modelo, as línguas indígenas, quando consideradas, deviam servir apenas de tradução e como meio para tornar mais fácil a aprendizagem da língua
portuguesa e de conteúdos valorizados pela cultura “nacional”.

Outra característica, presente na comunidade indígena é carência em relação às condições financeiras da maioria das famílias, este fator permeia as
aldeias por motivos que percorrem desde o início da colonização, onde os indígenas foram afastados não só de suas terras, mas também de sua cultura, de
suas raízes. “Soma-se a isso uma forma peculiar de violência étnica: as dúvidas
constantemente levantadas sobre o fato de serem esses habitantes realmente
índios, já que diferem em muito daquele ideal de ‘índio amazônico” (Lisboa,
2010:164). O que podemos perceber nas escolas é esta falta de identificação
consigo mesmo e a dificuldade de expressar sua própria cultura.
Porém percebe-se uma preocupação tanto de indígenas quanto de não-indígenas por reaver as terras, revitalizar e fortalecer essas culturas, “a terra
para os povos indígenas, e entre eles o povo Kaingang, é fonte de vida. É que
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representa um dos maiores povos indígenas do Brasil. Ainda segundo a autora,
o uso da língua apresenta-se com intensidades diferenciadas em cada aldeia. Na
escola a qual se aborda o presente relato, a língua materna é ensinada por um
professor indígena, porém percebeu-se que os estudantes dominam muito mais
a língua portuguesa do que a Kaingang sendo esta uma “segunda” opção:
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manteve seus ancestrais e que os mantém até hoje.” (Benvenuti, Bergamaschi
& Marques 2013:58). Assim, acredita-se que os indígenas tenham característica
próprias, mas não deixem de interagir e conviver com os não-indígenas o que
os fortalece ainda mais, pois possibilita o acesso em todos os âmbitos sociais,
culturais, econômicos e educacionais.
Um fator muito importante, é a construção de escolas indígenas dentro das
aldeias, pois facilita o acesso das crianças à escola e pode proporcionar futuramente a entrada dos mesmos nas universidades. Segundo o RCNEI (Brasil,
Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental,
1998:24), “é um dos lugares onde a relação entre os conhecimentos próprios e
os conhecimentos das demais culturas deve se articular, constituindo uma possibilidade de informação e divulgação para a sociedade nacional de saberes e
valores importantes até então desconhecidos desta.” Essa busca está presente
tanto em relação ao povo Kaingang, quanto as entidades públicas de ensino que
aos poucos vem tentado aperfeiçoar a educação indígena. A Proposta Curricular de Santa Catarina traz em seus argumentos relacionados à educação escolar
indígena maior preocupação em “como selecionar, organizar e tratar os conhecimentos a partir da perspectiva da escola indígena. Crê-se ser possível, a partir
dos princípios de interculturalidade, bilinguismo, especificidade e diferença
apontar algumas possibilidades para um currículo” (Santa Catarina, Secretaria
de Estado da Educação e do Desporto, 1998:92). Embora ainda se peque muito
em relação à educação indígena é possível perceber avanços neste aspecto que
podem propiciar futuramente novas concepções de ensino.
Um dos fortes objetivos do ensino voltado para esses povos é valorizar sua
diversidade cultural para que não se percam características fundamentais como
o grafismo. E é na escola que se encontram as diversas maneiras de abordar e
enfatizar questões relacionadas à cultura de um povo, por isso este ambiente se
faz de estrema relevância nas aldeias indígenas, onde aprendem sobre o mundo que os cerca e revitalizam sua comunidade.
2. Reflexões acerca das práticas desenvolvidas

A oficina foi ministrada para um grupo de 52 estudantes, divididos entre 3º, 5º
e 8º ano do Ensino Fundamental. Partindo de três eixos, construídos a partir
da Abordagem Triangular de Barbosa (2009), que envolve: leitura de imagem,
contextualização do tema e práticas artísticas, promovendo aos estudantes
uma reflexão diferenciada acerca de suas vivências a partir do ensino em artes.
Na primeira etapa, foi apresentado um breve estudo sobre a vida e obra
de Candido Portinari, abordando a partir da leitura de imagem, as obras que
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compõem a série brincadeiras: Palhacinhos na Gangorra (1957) (Figura 1), Futebol (1935), Meninos Pulando Carniça (1957), Meninos Soltando Pipas (1941),
dentre muitas outras que representam a infância do artista nas fazendas de
Brodowski — São Paulo. O objetivo desta etapa foi sensibilizar os estudantes
de como representar as brincadeiras infantis, como contar memórias através
de pinturas, pois “se preparamos as crianças para lerem imagens produzidas
por artistas, as estamos preparando para ler as imagens que as cercam em seu
meio ambiente” (Barbosa, 2009:22). Assim, foram propostas reflexões sobre o
cotidiano dos estudantes na aldeia e fora dela.
As obras abordadas apresentam a temática das brincadeiras antigas, as
quais foram relacionadas com a historicidade Kaingang, pois, conforme Ramos
(1988:91) os povos indígenas da região oeste catarinense, em virtude do afastamento cultural que houve devido o processo de colonização, consolidam o engajamento em resgatar em formato de pesquisa, debates e produção visual, acerca
de seus modos, visualidades, atitudes para com a vida, a sociedade e o mundo.
O resgate às brincadeiras antigas retoma junto aos estudantes a sua própria
história que às vezes se torna desconhecida, fato que se percebeu ao levar as
discussões ao grupo. Com isto, notou-se que os mesmos possuíam dificuldades
em falar de sua cultura quando eram instigados a relacionar as obras do artista
e seu cotidiano, com as brincadeiras que vivenciavam.
Posteriormente, deu-se início à segunda etapa da oficina, onde dividiu-se
a turma de estudantes em duas salas, para as orientações a respeito da produção de desenhos que, seguindo a proposta do artista apresentado, retratassem
o cotidiano das brincadeiras e atividades diárias de sua própria cultura/etnia,
visando assim construir argumentos sobre a sua identidade.
Apresentaram-se, em sua maioria, brincadeiras que historicamente não se
caracterizam como típicas e ou exclusivas da cultura indígena, como: jogos de
futebol, gangorra, empinar pipa, deslizar na terra, amarelinha, balanço, carrinho, esconde-esconde, brincadeiras com animais, nadar no rio, entre outras.
Esta atividade fez com que através da produção de desenhos os estudantes se
expressassem, sendo possível perceber a dificuldade que tinham em mencionar sobre sua própria cultura ou mesmo, falar dos seus laços de pertencimento
à etnia Kaingang.
Dentro do projeto construído pelos bolsistas apresentava-se uma ansiedade por ouvir dos estudantes sobre as riquezas de seu histórico cultural, porém,
percebeu-se que os mesmos não se atentavam tanto a isso, desta forma é que
compreendemos que “em cada lugar a tarefas distintas, embora ao mestre além
de ensinar caiba também a tarefa de estar sempre aprendendo. O olhar curioso
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Figura 1 ∙ Candido Portinari. Palhacinhos na Gangora, 1957. Óleo s/ madeira
compensada, 57x65cm. Fonte: Disponível em: http://www.portinari.org.br/
Figura 2 ∙ Pintura realizada pelos estudantes do 8ª ano. Fonte: própria (2015).
Figura 3 ∙ Pintura realizada pelos estudantes do 8ª ano. Fonte: própria (2015).
Figura 4 ∙ Processo da pintura com estudantes das séries iniciais. Fonte: própria (2015).
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e as perguntas singulares do aprendiz que aprende também ensinam os mestres” (Barbosa, 2002:53). Neste contexto, os diálogos desenvolveram-se a partir
da troca de vivências, promovendo pesquisas acerca da historicidade das brincadeiras locais.
Desta forma, para aprofundar o conteúdo e instigar os estudantes a perceber suas histórias e formas de vida, foi proposto, a construção de um diálogo
lúdico, através de contação de histórias que compõem o livro “Joaquim Toco e
Amigos na Terra do Gãr: crônicas do cotidiano Kaingang” (Demitruck & Piovezana, 2015), que propõem, ao público infantil e adolescente, visualidades acerca do povo indígena da região oeste do estado de Santa Catarina, permitindo
aos estudantes uma familiaridade ao diálogo desenvolvido pelos bolsistas com
relação à suas atividades e sua própria cultura/etnia. Assim, a atividade possibilitou pensamento crítico e reflexivo a respeito do lugar onde vivem em contraponto com o lugar onde viviam seus antepassados.
Conforme a narrativa conduzida pelos bolsistas construía-se o cenário da
história, enquanto os estudantes mostravam se identificar com os personagens
e passavam a dialogar, acrescentando suas vivências e experiências. A todo o
momento instigados a participar, despertando inúmeras discussões, envolvendo assim um maior número de estudantes nos diálogos. Percebeu-se dessa
forma, a necessidade de consolidar o próprio espaço do estudante para então
apresentar o conteúdo de forma que efetivamente se insira no espaço.
Por conseguinte, o grupo foi dividido em dois, onde os estudantes do 8º ano
foram encaminhados à sala de aula, visando construir diálogos com mais consistência social e histórica, e os estudantes de 3º e 5º ano permaneceram na área externa da escola, para iniciar a terceira etapa das ações, que foram as pinturas murais.
Os estudantes foram instigados a propor inter-relações acerca de sua etnia,
mediante intervenções dos bolsistas sobre a definição de conceitos como o de
cultura (Garcia Canclini, 2009) e a sua abrangência dentro do cotidiano da aldeia. Conforme o diálogo se iniciava os estudantes apresentavam peculiaridades, que antes não eram mensionadas, por se sentirem tímidos em relação a
percepção de seus modos de vida como um ato ou fazer cultural, vinculado ao
patrimônio material e imaterial de sua comunidade.
Após o encerramento do momento destinado ao diálogo, sugeriu-se que todos os estudantes fizessem a leitura dos tópicos levantados sobre o debate, os
quais apresentavam danças, roupas, alimentos, moradias entre outros elementos que fundamentavam as características de seu patrimônio histórico-cultural.
A partir da leitura desses elementos, os estudantes passaram a levantar hipóteses de pesquisa dentro destas temáticas, e a existência ou perda de
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Figura 5 ∙ Pintura realizada pelos estudantes das séries iniciais.
Fonte: própria (2015).
Figura 6 ∙ Pintura realizada pelos estudantes das séries iniciais.
Fonte: própria (2015).
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costumes e fazeres antes realizados e que agora sem o devido reconhecimento
se perdem, pois já não são mais repassados às crianças pelos idosos, que quando morrem levam consigo, histórias, crenças e fazeres. Dentro desse questionamento, os bolsistas sugeriram que pesquisas poderiam ser realizadas visando
coletar informações a respeito de sua cultura e história, transformando-as em
registro visual na pintura a ser realizada na escola. Logo deu-se início à uma
breve explanação por parte dos bolsistas a respeito das metodologias de pesquisa, enquanto um grupo examinava a atualidade, o outro investigava como era o
passado, realizando entrevistas com pessoas de mais idade na aldeia.
Na semana seguinte, a partir da coleta de dados feita pelos estudantes indígenas, deu-se início a produção dos desenhos diretamente na parede. As pinturas realizadas pelos estudantes do 8ª ano, retrataram a forma como viam a sua
aldeia, apresentando o antes e o depois. Um dos fatos a ser destacados (Figura 2)
é a representação da escola indígena do passado. É possível perceber que neste
caso, os estudantes relacionaram o ambiente de convivência como objeto propulsor da memória, usando do ambiente escolar para refletir sobre a realidade
de seus antepassados. Importante ressaltar a presença de uma frase na sua língua materna compondo a pintura, que diz: “o que os nossos antepassados ensinaram aqui, nós estamos aprendendo” (tradução do professor de língua kaingang da escola). A segunda pintura está vinculada à primeira, representando os
objetos idealizados pelos antepassados e utilizados até a atualidade, trazendo
os símbolos que identificam a origem do Kaingang: Kamê e Kanhru (Figura 3).
Os estudantes do 3º ao 5º ano (Figura 4, Figura 5 e Figura 6), utilizaram
desenhos próprios e algumas imagens presentes no livro abordado como referência. As imagens construídas foram projetadas na parede através de projetor
multimídia, para construção dos desenhos em uma escala maior, repassando-os para a parede, com o uso do lápis.
Os estudantes de 3º e 5º ano, não tinham receio de desenhar e pintar, faziam
com certa rapidez, enquanto que os estudantes do 8º ano, apresentavam um
pouco de dificuldade em começar, porém detinham uma execução mais atenta,
pensando em um bom resultado final.
Em determinados momentos da pintura foi possível observar diversas reações dos estudantes referentes ao trabalho, algumas dessas apresentavam estereótipos opostos a realidade local e foi necessário um incentivo por parte do grupo para com as crianças, permitindo que estas intensificassem sua percepção
sobre si mesmas e sobre seu meio. Conforme Barbosa (2009: 18) “(...) a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser um estranho em seu meio ambiente
nem estrangeiro no seu próprio país. Ela supera o estado de despersonalização,
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inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence”. As pinturas realizadas pelas
crianças representavam o cotidiano Kaingang em relação à brincadeiras, onde
pode-se visualizar elementos de sua cultura e referências obtidas a partir do livro que fora contado a história, bem como das obras do artista apresentado.
Nos encontros, os acadêmicos apresentaram-se aos estudantes indígenas
como educadores e também estudantes, permitindo a constante troca de experiências e vivências. Assim, possibilitou uma reflexão significativa acerca da
cultura indígena, empoderando-os, conduzindo à uma ressignificação consciente desta memória, realizadas pelos detentores dessa cultura. O que possibilitou, uma reflexão significativa acerca de seus próprios costumes e crenças,
valorizando-os, trazendo sentido as mesmas dentro da escola enquanto conhecimento de toda a sua comunidade.
Considerações acerca das ações desenvolvidas

Os primeiros momentos da oficina trouxeram um grande impacto aos bolsistas,
uma vez que se tratava de uma realidade desconhecida e repleta de estereótipos preconcebidos. O planejamento das atividades, por vezes foi questionado,
a partir das novas descobertas perante os estudantes. As ações acarretaram um
grande acúmulo de novas experiências que fomentaram a formação docente do
grupo de bolsistas.
Ressalta-se aqui a turma de adolescentes os quais realizaram pesquisa acerca de seu patrimônio histórico-cultural, e que relatou que as atividades foram
de suma importância para o despertar em favor de sua cultura, e perceber-se
como parte dela. Além disto, notou-se que a atividade diferenciada, com materiais e suportes, foi recebida e realizada com muita motivação, despertando
novos olhares e reflexões sobre o assunto em meio aos estudantes.
O intuito da oficina para os bolsistas foi o de estimular traços da cultura/
etnia Kaingang dentro da própria comunidade, não agindo como detentores do
saber, mas sim como propositores das ações, percebeu-se como os estereótipos
estão presentes, e quanto caminho ainda temos que percorrer para promover
uma educação verdadeiramente interdisciplinar, intercultural e humana.
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Resumo: Neste artigo, pretende-se com-

Abstract: The main goal of this essay is to un-

preender a importância do conhecimento
artístico, na área das Artes Visuais, em Portugal, em particular na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do EB. As Artes Visuais são
apresentadas como uma disciplina cognitiva
e estética, baseada na Apreciação/Crítica, na
História da Arte e na Produção Plástica, no
contexto do Ensino Superior de Educação.
Palavras-chave: educação artística / artes
visuais / cognição artística e estética / arte
como disciplina / produção plástica.

derstand the importance of artistic knowledge
in Visual Arts, in Portugal, mainly, in nursery
and primary schools. This subject is regarded as
art as of the cognitive and aesthetics discipline,
which was provided by appreciation/art criticism, art history and art making, in context of
the College of Education.
Keywords: art education / visual arts / artistic
and aesthetics cognition / art as discipline / art
making.

Introdução
Neste estudo, pretende-se contextualizar as práticas pedagógicas e metodológicas artísticas e estéticas, como áreas do saber e do conhecimento, abordando-as, deste modo, como uma disciplina cognitiva no âmbito da Educação

1. Contextualização teórica em Educação Artística
Na contemporaneidade, os professores do Ensino Superior tomam consciência
da dificuldade de presenciarem a “sociedade de espetáculo” (Debord, 2012). Ora
relembremos Fruerbach, citado por Debord no prefácio à sua segunda edição:
E sem dúvida o nosso tempo… prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a
representação à realidade, a aparência ao ser… (Debord, 2012:7)

Efetivamente, vivemos numa época de superficialidade, tal como afirmou
Debord (2012:11):
(…) o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, isto é,
social, como simples aparência. Mas a crítica que atinge a verdade do espetáculo descobre-o
como a negação visível da vida; como uma negação da vida que se tornou visível.

A cognição do conhecimento das Artes Visuais promove o desenvolvimento
das múltiplas capacidades infantis e do ser humano, estimulando a crítica e a liberdade de pensamento, ou, melhor, a independência em produzir atividades plásticas,
numa valorização do processo criativo e na afirmação de uma identidade expressiva.
De acordo com estes princípios, a recente investigação em Educação
Artística, na área das Artes Visuais, depara-se com a necessidade de implantar
as atuais perspetivas educacionais contemporâneas nacionais e internacionais
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Artística, na área das Artes Visuais, na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do
Ensino Básico (EB).
Através desta perspetiva cognitiva das Artes, explora-se a importância de
promover, no Ensino Superior de Educação, a atividade artística com base em
investigação teórica, de modo a motivar os alunos do 1.º ano. A título de exemplo, para o ano letivo 2014 / 2015 do curso em Educação Básica: o desenvolvimento dos conhecimentos artísticos e estéticos dos alunos a partir do paradigma das Artes Visuais como uma disciplina cognitiva.
Assim, os alunos contactam com os vários modelos transdisciplinares,
Apreciação/Crítica, História da Arte e Produção Artística, de modo a aplicarem e associarem os conhecimentos conceptuais e as práticas artísticas, numa
visão contemporânea mais abrangente, direcionada para a sua futura atividade
profissional. Há que salientar que esta abordagem é fundamentada numa consciência educacional, segundo a qual as pedagogias artísticas são entendidas, no
contexto escolar infantil, como cognitivas e estéticas.
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na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do EB. A título de exemplo, apresentamos a Brochura do Ministério de Educação (2010) (Godinho & Brito, 2010), que
está de igual modo equiparada às internacionais, das quais temos como referência principal a norte-americana (o modelo Disciple-Based Art Education
[DBAE]: Dobbs [2004]) e a brasileira (baseada na Abordagem Triangular, Ana
Mae Barbosa [Barbosa & Cunha, 2010]). Estas práticas educativas têm tido uma
maior incidência na aplicação de campo, para o melhor desenvolvimento do
programa curricular e do ensino das Artes Visuais, em particular, no que respeita aos primeiros anos escolares.
Salientamos que o modelo transdisciplinar norte-americano alicerçou os
seus fundamentados nesta visão de arte como disciplina, que surgiu nos anos
1980, tal como verificamos através da afirmação de Stephen Dobbs (2004:701):
DBAE draws its content primarily from these basic disciplines, each of which enables
students to have broad and rich experiences with works of art.

A metodologia da Discipline-Based Art Education (DBAE) tem como modelo
o “inquérito” (inquiry-based trainning), aplicado às quatro disciplinas artísticas:
Produção Plástica / Art Making, Crítica da Arte / Art Criticism, História da Arte
/ Art History e Estética / Aesthetics (Dobbs, 2004:701). Isto é, a aprendizagem
assume uma multidimensão da compreensão da obra de arte. Esta metodologia
permitiu maior qualidade de ensino artístico nos EUA e no Reino Unido e deu,
porventura, continuidade a outras pedagogias artísticas com igual mérito pedagógico artístico e estético.
Ana Mae Barbosa, investigadora e pedagoga brasileira, impulsionou novas
abordagens educacionais que reconhecem a valorização das Artes trabalhada,
explorada com a respetiva comunidade, o que determinou outros caminhos de
enorme relevância no contexto escolar brasileiro e português. A Abordagem
Triangular de Ana Mae Barbosa é um tripé, arte, ensino e sociedade, que, por
sua vez, foram desdobradas noutras formas de ação: apreciar, contextualizar e
fazer arte. A investigadora empenhou-se na melhoria da qualidade cultural e
educacional no Brasil e contribuiu para o desenvolvimento e sucesso da sensibilidade e conhecimento artístico, chegando aos meios mais desfavorecidos e
esquecidos da sociedade:
A arte, como uma linguagem aguçada dos sentidos, transmite significados que não
podem ser transmitidos por nenhum outro tipo de linguagem, como a discursiva e a
científica. (Barbosa, 2008:21)

A área das expressões é também um espaço de aprendizagens concretas e específicas,
que o educador deve procurar implementar com o respeito e a seriedade que qualquer
área do saber deve merecer. (Godinho & Brito, 2010:15)

2. A cognição no ensino artístico das Artes Visuais
Quando se privilegia a qualidade cognitiva do ensino artístico, um dos caminhos possíveis a cumprir seria através das aprendizagens artísticas e estéticas no
Ensino Superior. Por isso, este estudo centra-se nas práticas das aprendizagens
artísticas e estéticas dos alunos do 1.º ano do Ensino Superior de Educação, no
Curso em Educação Básica, representado pelas produções plásticas realizadas
no ano letivo de 2014/2015. Assim, contextualizamos os desenvolvimentos cognitivos das aprendizagens artísticas através das produções plásticas dos alunos
com o objetivo de colocarem em prática um empenho de melhor qualidade no
seu futuro papel profissional em contexto escolar infantil. Nesta investigação-ação, três modos de ação são conceptualmente relacionados: apreciação/crítica; história da arte e produção artística. Em cada ano letivo, os alunos contactam diretamente com um Museu Nacional de Arte Contemporânea. Contudo,
as suas investigações poderiam ser mais abrangentes no que respeita a artistas
eruditos, incluindo também os internacionais, de modo a poderem estabelecer
paralelismos de estilo, técnicas e morfologias visuais, para melhor entenderem
o processo criativo plástico e a cultura visual contemporânea.
A aprendizagem conceptual é adquirida com a investigação, a contextualização e a aplicação dos conhecimentos artísticos. Os alunos alcançam experiência de produzir Artes Visuais por meio de uma abordagem conceptual e
criativa, em que a matéria, a técnica e a forma estão subjacentes à mensagem, à
ideia ou ao conceito. A linguagem plástica passa a ser desenvolvida e explorada
pelo aluno como uma área do saber e de aprendizagem visual, cuja literacia e
morfologia plástica são descobertas, percecionadas e desconstruídas através
dos conceitos e ideias análogas ao contexto escolar infantil.
Segundo esta metodologia, os alunos aprendem a linguagem visual, através
da reconstrução da História da Arte, por exemplo, a Pop Art, criando novas narrativas visuais (Figura 1) ou partindo de um estudo aprofundado dentro do que
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Em Portugal, o esforço de ampliar o conhecimento artístico e estético traz cada
vez mais frutos, porque a implementação da Brochura do Ministério de Educação
reforça esta preocupação abrangente da qualidade educacional artística, social
e cultural. A importância das aprendizagens cognitivas nas Artes Visuais e na
Música são determinantes para uma orientação académica e, para que tal suceda,
é necessário trabalhá-las logo desde os níveis de escolaridade mais baixos:
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Figura 1 ∙ Trabalho da aluna A do 1.º ano, do curso em Educação
Básica, do ano letivo 2014/2015. Fonte: própria.

Understanding this fundamental characteristic of art as a dynamic response to
life’s experiences, including responses to art itself, is part of a symbiotic relationship
between knowing about and doing art. (Les Tickle, 1996:19)

A experiência da vida quotidiana que nos caracteriza é produzida pela
expressão de uma dada identidade, revelando, assim, uma consciência coletiva e social através da linguagem artística. Tal é possível por meio da produção
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se entende por processo criativo conceptual (Figura 2), percecionando e analisando Artes. Trabalhando entre a tradição e a contemporaneidade, da pintura
ao ready-made de Marcel Duchamp (1887-1968), ao minimalismo, ou então à
arte conceptual.
Com efeito, cada aluno criou, a partir de uma obra de arte, nacional ou internacional, o que permitiu a execução de múltiplas linguagens plásticas muito díspares entre si. Por isso, selecionou-se, do ano letivo 2014/2015, dois exemplos significativos de duas alunas (doravante, aluna A e B), que sustentaram também as suas
aprendizagens plásticas na apreciação, na crítica da arte e na História da Arte.
A aluna A (Figura 1) interpretou, analisou e explorou as formas, as técnicas,
os materiais e o grafismo visual da obra de arte que selecionou. Compreendeu o
que apresenta o artista, olhando mais de perto todo o seu processo criativo. Roy
Lichtenstein (1923-1997) passa a ser o seu ponto de partida para uma criação
mais consciente da História da Arte. A ideia de concretizar uma BD com narrativas de uma cena quotidiana continua a ser uma abordagem afirmativa da
cultura visual de uma determinada época.
A aluna A apropriou-se de uma imagem da História da Arte, cingindo-se
ao que o artista representa naquela altura. O ícone sensual da Marilyn Monroe
dos anos 1950 e 60 é exaltado e relembrado noutro contexto plástico, não a do
Andy Warhol (1928-1987), seu contemporâneo, mas numa fusão e reconstrução da História da Arte. Ela fragmenta e reconstrói, cruzando o presente com
o passado, criando, no seguimento da narração Pop, uma outra “história”. Tal
como no processo criativo de Marcel Duchamp, a aluna produz uma imagem
a partir de outra, acrescentando poucos detalhes. Podemos mesmo constatar
que demonstra semelhante sentimento criado pelos dois artistas, Andy Warhol
e Roy Lichteinstein, o drama da vida quotidiana e o protótipo da beleza da
mulher, que são exaltados de uma força emotiva (Hendrickson, 2003).
Todavia, também é possível concretizar o processo conceptual de criação
tomando outro caminho, como fez a aluna B. A consciência plástica surge como
resposta à experiência de vida. Les Tickle argumenta a relevância da compreensão da Arte da seguinte forma:
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Figura 2 ∙ Trabalho da aluna B do 1.º ano, do curso em Educação
Básica, do ano letivo 2014/2015. Fonte: própria.

Conclusão
Atualmente, no ensino artístico, a investigação, a exploração e a aplicação da
História da Arte e Estética, através da apreciação da obra de arte, são um dos caminhos metodológicos para a criação da produção plástica. Efetivamente, cada aluno
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plástica, que permite a descoberta das diferentes linguagens contemporâneas
que originam a procura das linguagens não-convencionais no contexto do
ensino artístico para os mais novos, como exemplificamos na Figura 2.
Observamos que a imagem é percecionada, pensada e executada plasticamente no espaço. A aluna compreende o processo criativo através da perceção
espacial da obra de arte, numa continuidade da escultura minimalista.
Os dois planos azuis apresentam pequenos orifícios que conduzem a luminosidade no espaço. Se revisitarmos arte dos anos 1970-80, encontramos a obra de
Mary Miss (1944) “Perimeters/Pavillions/Decoys”, de 1977-78 (Kastner & Wallis,
1998: 105). A artista cria uma torre de grandes dimensões, com uma estrutura em
madeira e ferro de quatro andares, onde a luz percorre o espaço envolvente, movimentando a sombra conforme os vários momentos do dia, criando perceções diferentes para o observador. Relembramos Donald Judd (1928-1994), que explorou a
luz, a forma e a cor, valorizando a obra como um objeto único inteiro tridimensional, e Batchelor (1998), que dá à cor protagonismo, como princípio organizador.
A aluna B teve por intenção executar um projeto de instalação (Figura 2), que
sugerisse também baloiços de um parque infantil. Movimenta a luz, a forma e a
cor azul nos vários planos de metal. Cria semelhante “experiência de inteireza”,
explorada por Donald Judd (Batchelor, 1998:44). A tinta azul industrial e as formas
planificadas são repetidas nos fragmentos suspensos no interior. O conceito de
arte funde-se com o dos jogos infantis no contexto escolar, aplicando e fundindo
conceitos de dois mundos diferentes, com vista à criação de uma nova linguagem
plástica contemporânea. Através deste exemplo, constatamos que a aluna B cria
uma linguagem conceptual, refletindo a autoexpressão com uma dada mensagem
e ideia subjacentes à sua produção plástica. Ao contextualizar o processo artístico,
surge uma outra imagem, que representa a presente cultura visual.
Neste sentido, através da experiência de apreciar/criticar, refletir a História
da Arte e produzir arte, o futuro educador e professor de Arte domina as várias
formas de compreensão da Arte, permitindo-lhe, assim, numa sala de aula de
Educação Pré-Escolar e de 1.º Ciclo do EB, saber estruturar, planificar e aplicar as várias linguagens, técnicas e materiais, bem como aprofundar o conhecimento artístico e estético, de modo a que criança ganhe uma consciência artística, cultural e social de uma dada comunidade.
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aprende o pensamento contemporâneo e as suas múltiplas teorias artísticas, através da pintura contemporânea, da escultura, ou de um projeto de instalação, bem
como a autoexpressão, a identidade individual e coletiva, relacionando-se com o
contexto escolar, o jogo-arte, a interdisciplinaridade de saberes e da cultura visual.
O aluno ganha novas perspetivas culturais, marcadas por uma maior riqueza
de experiências e flexibilidade de pensamento, que lhe permite a descoberta e a
exploração da matéria cultural como um processo plástico do pensamento.
Verificamos que o entendimento da literacia visual tem de começar nos
mais novos, transmitindo-lhes uma consciência da cultura visual, de modo
a que possam desenvolver o conhecimento plástico. A minha experiência
enquanto docência no Ensino Superior de Educação permite-me constatar que
a aplicação das recentes investigações tem sido um desafio e uma mais-valia
para alcançar a erudição artística e cultural.
Em suma, a exigente qualidade de ensino artístico que cada professor universitário fomenta resulta em benefícios culturais, artísticos e estéticos, bem
como numa maior consciência de si e do outro, da comunidade e da natureza.
Porventura, estes futuros profissionais, educadores e professores de artes poderão favorecer à criança uma descoberta de novas formas de pensamento mais
abrangente, ou levá-las a adquirir um maior reportório histórico e patrimonial,
quer seja nacional quer seja internacional, valorizando o ser como um todo.
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Resumo: Aborda-se a digitalização da expe-

Abstract: In this text the digital cognitive ex-

riência cognitiva. Partindo do conceito de
“poluição binária” exploram-se as instâncias
de separação e de espetáculo, para depois introduzir o conceito de “destribalização” e de
hot/cool media de MacLuhan. De Saint Victor
recolhe-se o apontamento que separa Deus
dos homens: a infirmitati, a possibilidade de
falhar. Este termo, o que não é firme, o que
é ferido ou enfermo, é apropriado para designar a fraqueza analógica contemporânea.
Palavras chave: Digitalização / poluição binária / destribalização / infirmitati.

perience is put into perspective. We start from
the concept of “binary pollution” and the instances of separation and spectacle, to then introduce the conceptof “detribalization” and “hot”
/ “cool” media from MacLuhan. From Ch.
Saint Victor we collected the argument that separates God from men: the “infirmitati”, the possibility of failure. This term, relative to what is not
firm, or what is injured or sick, is suitable to designate the contemporary analog weakness.
Keywords: Digital / binary pollution / detribalization / infirmitati.

379
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Educação artística,
casos e realidades: notas
sobre a fraqueza analógica
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1. Tecnologia, expansão do homem

As técnicas de expressão são processos de expansão. A humanidade alargou o
seu perímetro de retenção de ideias, de impressão ritual, de invocação memorial, através dos primeiros materiais plásticos, incisões, manchas, escarificações, desenhos. Assim o homem cresceu, dentro da sua mente, e a sua mente
cresceu fora do homem: a linguagem sobrevive-nos, permite a transmissão de
aquisições, veicula a cultura de geração em geração, está na base da civilização. A expansão humana consolida-se pelas técnicas de reprodução, mas com
um preço: o da emancipação das coisas em relação aos homens. A linguagem
pensa-nos. Os artefactos que produzimos exercem sobre nós estranhos poderes, as mercadorias são valorizadas tanto ou mais que as pessoas, o humano é
desvalorizado na razão inversa. As pessoas querem parecer-se com imagens,
mapas de bits que encantam.
Esta é uma das áreas de justificação para a interrogação sobre os conteúdos,
e para a busca de olhares que sobrevivam ao pacto de Mefisto: conhecer tudo,
não envelhecer, é irresistível e parece merecedor de um pacto, como no épico
de Goethe (1999). Anotou Guy Debord:
O espectáculo que inverte o real é efectivamente produzido. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do espectáculo, e retoma
em si própria a ordem espectacular dando-Ihe uma adesão positiva. A realidade objectiva está presente nos dois lados. Cada noção assim fixada não tem por fundamento senão a sua passagem ao oposto: a realidade surge no espectáculo, e o espectáculo é
real. (Debord, 2012: cap. 1 §8)

As tecnologias, expansões do homem, sabem para onde se dirigem, sem
olhar aos humanos: o vivo é dispensado, em benefício de um algoritmo de computação, de um bot, de um ser sem corpo, e por isso sem necessidades. Um ser
sem corpo que nos está a ganhar.
2. Poluição binária

A educação artística passa por circunstâncias paradoxais, que se originam na
sua essencialidade plástica: o desenho cada vez é menos praticado no papel, e
cada vez é mais praticado no ecrã.
A interrogação sobre os conteúdos é hoje a interrogação sobre o real digitalizado, o real transformado em código. Este será um dos temas que merece uma
atenção particular na Educação Artística: pode-se pensar do outro lado do código? Será uma das instâncias do capital separado e coagulado (Debord, 2012)?
Hoje, para muitas crianças, a experiência digital quase antecede a experiên-
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cia analógica. Este é um novo contexto para a educação e para todos nós. A omnipresença dos conteúdos digitais reproduz as condições da não singularidade,
da ausência de experiência individual, única, repetindo sensações pré-formatadas: o sensorial é industrial e planificado.

O digital é omnipresente e parece assegurar-se da sua omnipresença, através da eficácia económica: o primeiro dígito foi o dinheiro. Hoje, decerto pelo
movimento do circuito económico, os dígitos multiplicaram-se cobriram a totalidade da paisagem, numa imensa poluição digital, um derrame sem material,
e por isso mais rápido e invasivo. A poluição digital é ao mesmo tempo uma
epidemia e uma paisagem.
Estas podem ser algumas notas de inquietação, e de justificação para um
possível posicionamento de novos objetivos para a Educação Artística.
3. O contributo de McLuhan: hot and cool media

Neste ponto recordo McLuhan (1994), e a sua perspicaz classificação do grau
de implicação interpessoal dos Media, classificando-os como cool media ou
hot media. Um meio cool é caracterizado pela baixa-saturação de informação,
que permite que o espectador contribua no sentido final da comunicação.
Trata-se de mais intensidade interpretativa, mais participação e mais interação. Já um hot medium obriga a um sentido único interpretativo, saturado, e a
participação é unidimensional: há pouco espaço para a imaginação ou sequer
para alguma interação.
Any hot medium allows of less participation than a cool one, as a lecture makes for less
participation than a seminar, and a book for less than dialogue. (McLuhan, 1994: 31)

McLuhan utiliza o termo ‘destribalização’ para referir o aquecimento dos media. No viver tribal, as interações são mais intensas. Os novos meios especializados favorecem a ‘destribalização’, ou fragmentação, que gera menos interação,
numa lógica em direção ao hot media, enquanto os meios não especializados favorecem uma retribalização, com mais interação, em direção ao cool media:
When Australian natives were given steel axes by the missionaries, their culture, based
on the stone axe, collapsed. The stone axe had not only been scarce but had always
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No mundo realmente reinvertido, o verdadeiro é um momento do falso. (Debord,
2012: cap. 1 §9)
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been a basic status symbol of male importance. (…) The medium of money or wheel or
writing, or any other form of specialist speed up of exchange and information, will serve to fragment a tribal structure. Similarly, a very much greater speed-up, such as occurs with electricity, may serve to restore a tribal pattern of intense involvement such
as took place with the introduction of radio in Europe, and is now tending to happen as
a result of TV in America. Specialist technologies detribalize. The nonspecialist electric technology retribalizes. (McLuhan, 1994: 32)

McLuhan aponta também que, nesta oposição cool-hot, pode existir uma súbita inversão, um ponto em que o arrefecimento, pela sua velocidade crescente,
se transforma no seu contrário, no aquecimento. É quando a explosão se transforma numa implosão.
The stepping-up of speed from the mechanical to the instant electric form reverses explosion into implosion. […] Until recently our institutions and arrangements, social,
political, and economic, had shared a one-way pattern. We still think of it as “explosive,” or expansive; and though it no longer obtains, we still talk about the population
explosion and the explosion in learning. (McLuhan, 1994: 44)

Esta inversão, ou reversão, inverte as centralidades. A proximidade gerada
pelos meios elétricos torna todos os habitantes mais relacionados uns com os
outros através de um “envolvimento elétrico”. A expansão mecânica e unidimensional dá lugar a uma rede descentralizada e transforma funcionalidades
no seu oposto.
Electric power, equally available in the farmhouse and the Executive Suite, permits
any place to be a center, and does not require large aggregations. (McLuhan, 1994: 45)

Este processo de inversão de fase, de reversão cool em hot, pela ultrapassagem da dinâmica interior, pode ser ilustrado pela hybris (McLuhan, 1994:3839) da tragédia grega. Quando um personagem ultrapassa a dimensão humana,
quando ultrapassa o seu limite (o metron) desencadeia a nemesis, ou o ciúme dos
deuses: eis a destruição pela tragédia.
A inversão de fase pode transformar rapidamente os media muito cool no
seu oposto, em hot. As estradas e as cidades são instâncias que promovem esta
reversão:
Today the road beyond its break boundary turns cities into highways, and the highway
proper takes on a continuous urban character. Another characteristic reversal after
passing a road break boundary is that the country ceases to be the center of all work,

A reversão ocorre na estrutura social. Antes, o aumento da circulação, que
ocorreu no início do sedentarismo, determinou o fim do estado tribal. A reversão ocorre quando os limites são ultrapassados: o paradoxo de, hoje, o habitante nómada ser socialmente estático, seja caçador ou recolector. Por outro lado,
o homem sedentarizado e especializado age como um ser dinâmico, progressivo, expansivo.
As reversões de temperatura ocorrem mais quando há hibridação de sistemas:
One of the most common causes of breaks in any system is the cross-fertilization with
another system, such as happened to print with the steam press, or with radio and movies (that yielded the talkies). Today with microfilm and micro-cards, not to mention
electric memories, the printed word assumes again much of the handicraft character
of a manuscript. But printing from movable type was, itself, the major break boundary in the history of phonetic literacy, just as the phonetic alphabet had been the break
boundary between tribal and individualist man. (McLuhan, 1994: 49).

A contaminação entre sistemas de comunicação e de produção económica
gera novas relações sociais não previstas: a impressão por caracteres móveis inverte a temperatura das relações que daí decorrem: a imprensa ordena e funda
a burocracia (muito fragmentária, destribalizada e hot). Na transformação de
um meio “frio” em “quente” pode apontar-se a televisão a hibridizar-se com o
computador no jogo informático, com muita informação, gráficos HD, e pouco
espaço para uma verdadeira intervenção fora dos parâmetros previstos no programa do jogo. O jogo em alta resolução gráfica obriga “como o Führer”.
Hoje a digitalização do real alimenta-se da sua transmedialidade, os dados
bancários, de consumo, fiscais e de hábitos on-line alimentam bases de dados
ilimitadas, acervos Big Data, e a identidade tende a dissolver-se no escrutínio
mútuo, ou dirigido, em tempo real.
3. Infirmitati: a fraqueza analógica contemporânea

A experiência plástica do corpo a corpo parece estar a ser substituída pela experiência digital. As crianças familiarizam-se primeiro com um ecrã, e o livro, ou
a plasticidade analógica, começam a chegar cada vez mais tarde. A experiência
em primeira pessoa, junto de outras primeiras pessoas, a procura da “afinidade” através da convenientia, da aemulatio, da analogia, ou das simpatias (Fou-
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and the city ceases to be the center of leisure. In fact, improved roads and transport
have reversed the ancient pattern and made cities the centers of work and the country
the place of leisure and of recreation. (McLuhan, 1994: 48)
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cault, 2014), pode já ser cada vez mais abreviada, ou mesmo residual. Já não
contemplamos o firmamento, ou ele perdeu o seu significado, ou deixou de ser
importante, ou mesmo visível, nos céus iluminados das cidades.
Haverá uma “fraqueza analógica” contemporânea? Como fundar uma experiência individual quando o digital já quase antecede o analógico, na educação e no desenvolvimento da criança? Como compreender o desconhecido com
base no desconhecido?
Falo de um contexto frágil, porque é simplesmente digital, e ao mesmo tempo de um contexto omnipotente, também porque é simplesmente digital. Poderei designar a fraqueza analógica contemporânea por infirmitati, ao recordar as
palavras do escolástico Ricardo de Saint-Victor (c.1123-1173):
por causa de nossa fraqueza (infirmitati), que não pode compreender o alto pelo baixo, o espiritual pelo corporal, é necessário não tentar compreender o desconhecido
pelo desconhecido, e sim pelo que é conhecido (Ricardo Saint Victor ap. Franco Júnior, 2013).

Poderei comentar: enfermidade ou, direi agora de novo, infirmitati. Infirmitati significa aquilo que não é firme, sendo a origem da palavra enfermidade. Tal
como Saint-Victor refere, quando a alavanca cognitiva assenta no desconhecido, nada se pode esperar, exceto continuar desconhecido. Esta será uma instância de estranhamento, em que o sujeito se substitui, não já por um objeto, mas
por uma representação comprimida ou dividida em pacotes de transferência
por protocolo, evitando com eficiência o glitch, através de uma matemática da
redundância. A computação, o algoritmo com realidade simulada, quase anula
o ruído, e o substitui pela ausência simples de sinal. O calor destes hot media
dispensa a atenção, e chega-se a um estado de adiamento cognitivo, auto-gratificado e rentável. A doença é como um vírus, não tarda exigir a banda-larga dos
recursos orgânicos, a totalidade da sua atenção e do seu tempo de vida.
Para São Victor, a firmeza é divina, é omnipotência, e a infirmitati é humana,
ausência de poder:
For we are said to be capable of many things which it is much better not to have been
capable of than to be capable of. We are able to decline, we are able to die, we are able
to be destroyed and to return to nothingness. Concerning whatever is of this kind, it
is entirely greater not to be able [to do] each of these than to be able [to do them]. For
these are indicators of infirmity rather than signs of majesty. And so God can do all
those things, and certainly only those, whose capacity is some potency, as we have already said. And therefore we call him omnipotent the more correctly and rightly by withdrawing from his potency all arguments of infirmity. - Saint Victor, Ch. XXI, 14-22
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A infirmitati é sinal de separação, de coisa afastada de Deus, coisa caída e
longe da omnipotência. Mas a ilusão parece ser a contrária. A cognição digital
assenta na gratificação e precisamente na sensação de omnipotência.

Se a experiência é agora muito digital, e desde muito cedo, assim se promove
uma mudança ontológica e identitária de uma profundidade que ainda não podemos avaliar.
Toda a gente experiencia muito mais do que aquilo que compreende. Mas é a experiência, em vez do entendimento, que influencia o comportamento, especialmente em
assuntos coletivos de média e tecnologia, onde o indivíduo está quase inevitavelmente
desatento aos seus efeitos sobre si (McLuhan, 1994:318).

O arrefecimento dos média transforma-se no aquecimento pela inércia cognitiva. Aqui sentimos alguma necessidade de aprofundar, refletir e atualizar alguns dos paradigmas mais recentes, desde Paulo Freire (2014) que estabelece,
como método, a leitura do mundo antes da leitura das letras, ou a pedagogia
que integra a leitura da arte com a sua apreciação e produção (Barbosa, 2002),
ou aquela que se debruça sobre o projeto crítico de leitura sobre os discursos
culturais contemporâneos (Hernández, 2005).
Diga-se, no mínimo, que em Educação Artística, a Matéria-Prima
complicou-se.
5. Presente

A Matéria-Prima, na Educação Artística, é exatamente o que parece: os materiais à espera de serem utilizados, os processos experimentados, as vivências
significadas e sentidas. O professor de artes tem uma grande possibilidade de
diferença. Como ficar indiferente à oportunidade?
Importa estar presente, de corpo e matéria junto dos alunos, numa época
em que as tecnologias convidam à evasão ou ao alibi da deserção:
A invasão digital, ao contrário de preencher necessidades reais, pode esvaziar a sala
de aula, ao fazer o professor desaparecer, ou entregar-lhe um álibi para uma ausência
pessoal no compromisso da educação, que é um compromisso na primeira pessoa, entre pessoas (Queiroz, 2015:162)

O que se pretendeu salientar aqui foi uma crise da experiência analógica,
pois o digital reproduziu-se mais depressa, que nem corpo precisa de carregar.
O código articulou-se como um vírus.
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4. A matéria-prima complicou-se
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Se a experiência é jogada na digitalização, há dela efeitos sobre os indivíduos. Os efeitos da experiência são latentes, e resultam da sua permanência. E
ao mesmo tempo a experiência situa-se abaixo do limiar da compreensão: assim falamos de coisas difíceis.
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Resumo: Neste artigo procuramos refletir, atra-

Abstract: In this article, we reflect, through

vés da observação e do registo, sobre o método
utilizado no registo gráfico semanal, aplicado aos alunos do ensino secundário, do curso
de Artes Visuais na disciplina de Desenho A.
Pretendemos partilhar e refletir sobre o contributo das “Páginas Semanais” no processo
ensino-aprendizagem do aluno, desenvolvendo a motivação e estimulando a capacidade de
observar e criar e de comunicar visualmente.
Palavras chave: ver / semanal / desenho /
criatividade.

observation and recording, upon the method
used in the weekly chart record, applied in the
subject of Design A to secondary school students
studying Visual Arts. We would like to discuss to
what extent the ‘weekly pages’ are a strategy that
contributes to the teaching and learning process,
developing students’ motivation and their ability to observe, create and communicate visually.
Keywords: to observe / weekly / design / creativity.

Páginas Semanais: experimentação de técnicas, materiais
e modos de representação no desenvolvimento da criatividade,
no ensino secundário

O desenho é considerado uma linguagem universal e uma das mais antigas
manifestações expressivas do ser humano. É a primeira representação gráfica
utilizada pela criança, num ato espontâneo, de livre vontade, tal como brinca.
O desenho vai evoluindo segundo fases previsíveis, conforme o crescimento da criança, dentro do processo de desenvolvimento enquanto criança e do
seu processo de desenvolvimento como ser humano. Jean Piaget (1896-1980)
dá grande contributo no que concerne ao desenvolvimento da criança, quando
publica artigos dos seus registos de observações que geram novas hipóteses sobre as origens da cognição humana, abrindo portas a outros autores, a diversas
linhas de pensamento sobre o desenvolvimento gráfico. Apesar das diferentes
nomenclaturas para determinar as distintas fases do desenho da criança, são
uníssonos ao concordarem que o desinteresse da criança pelo desenho surge no
início da adolescência, quando o realismo intelectual já não satisfaz o espírito
crítico desenvolvido. É nesta idade que as crianças revelam mais espírito crítico
no seu registo gráfico e o papel do professor é fundamental na sua motivação e
desenvolvimento dentro de uma tricotomia global, Ver-Criar-Comunicar. Observar e analisar, Manipular e sintetizar, e Interpretar e comunicar.
A motivação que orientou a realização deste artigo partiu de um percurso individual do autor e, mais tarde, com a autora, quanto ao gosto e à importância dada
ao desenho e ao Diário Gráfico — “Páginas Semanais”, no ensino secundário.
Aqui procuramos refletir, através da observação e do registo, sobre o método
utilizado no registo gráfico semanal, aplicado aos alunos do ensino secundário,
do curso de Artes Visuais na disciplina de Desenho A. Pretendemos partilhar e
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Figura 1 ∙ Páginas Semanais sobre o tema “Segredos”, realizados
pelos alunos do 12.º ano, no presente ano letivo. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Páginas Semanais sobre o tema “Gato das Botas”,
realizados pelos alunos do 12.º ano, no presente
ano letivo. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Página Semanal sobre o tema “Branca de Neve”,
realizada por uma aluna do 12.º ano, no presente ano letivo. Técnica:
pastel de óleo. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Página Semanal sobre o tema “Outono”, realizada
por uma aluna do 12.º ano, no presente ano letivo. Técnica: aguarela
e tinta-da-china. Fonte: própria.
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refletir sobre o contributo das “Páginas Semanais” no processo ensino-aprendizagem do aluno, desenvolvendo a motivação e estimulando a capacidade de
observar e criar e de comunicar visualmente.
Deste modo, foi implementada como trabalho de casa semanal dos alunos
durante os três anos a realização, no mínimo, de uma representação gráfica,
com exploração da capacidade de síntese, tendo como mote imagens, textos,
palavras, conceitos, dando lugar à liberdade de expressão e experimentação de
materiais, técnicas e argumentação. Durante os dois primeiros anos, as representações gráficas eram apresentadas num formato A5, levando os alunos a conseguirem fazer uma ocupação equilibrada do espaço livre da folha de trabalho.
A primeira página lançada, casa de banho, surge num tom provocador, quase
como um teste diagnóstico de professor-aluno, aluno-professor, na maneira de
ver e olhar e estar atento a tudo o que nos rodeia, ver mais do que um simples
olhar. Pois sabemos que: “cada um de nós vê as coisas de modo diferente. E essa diferença vai determinar, na prática, uma variedade significativa dos modos de fazer”
(Sousa, 1980:10)
Nos dias de entrega, os trabalhos são todos colocados numa mesa, sem
nome, com o intuito de serem contemplados no anonimato pelos colegas e professor (Figura 1 e Figura 2). Alguns alunos efetuam uma pequena reflexão oral,
sendo chamados a dar a sua opinião sobre os trabalhos apresentados e a eleger,
por vezes, o melhor e o pior trabalho realizado, quer seja dos colegas, quer do
seu próprio trabalho. Daqui surge a discussão, a opinião, desde a exploração do
tema, domínio dos meios atuantes, capacidade de análise e representação de
objetos, transformação — gráfica e invenção e domínio e aplicação de princípios e estratégias de composição e de estruturação na linguagem plástica, com
o propósito de os sensibilizar para o que é representado e observar as diferentes
ideias, conceitos, e materiais de execução. São valorizados o espírito de observação, a iniciativa e o sentido crítico, as capacidades de perspicácia, consideradas serem qualidades indispensáveis a qualquer aluno, da mesma forma que,
àqueles que apresentam mais dificuldades, são valorizados os seus pequenos
progressos reforçando-os de forma positiva, procurando ajudar a ultrapassar as
diversas intempéries. Muitos outros temas foram propostos durante estes três
anos de Ensino Secundário, inicialmente palavras soltas sem nexo, mais tarde
imagens, contos, obras de arte de diferentes artistas, e textos, muitas vezes articuladas com a disciplina de Português, desde Camões, Cesário Verde, Sophia
de Mello Breyner, entre outros. Estes temas são normalmente lançados pelo
professor, mas também pelos alunos, e têm como intuito proporcionar aos alunos uma maior diversidade de desenhos e/ou pinturas. No presente ano letivo,
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Figura 5 ∙ Página Semanal sobre o tema “Bebés”, realizada por uma
aluna do 12.º ano, no presente ano letivo. Técnica: aguarela
e lápis de grafite. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Página Semanal sobre o tema “Patriotismo”, realizada 
por uma aluna do 12.º ano, no presente ano letivo. Técnica:
tinta-da-china. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Página Semanal sobre o tema “Deambular”, realizada
por uma aluna do 12.º ano, no presente ano letivo. Técnica: aguarela
e tinta-da-china. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Página Semanal sobre o tema “Guerra”, realizada
por uma aluna do 12.º ano, no presente ano letivo. Técnica: aguarela
e tinta-da-china. Fonte: própria.

392
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 9 ∙ Páginas Semanais, exposição dos temas,
realizados pelos alunos do 12.º ano, no presente
ano letivo. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Páginas Semanais, exposição dos temas,
realizados pelos alunos do 12.º ano, no presente
ano letivo. Fonte: própria.
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o formato foi alterado para A4, elevando o grau de dificuldade em saber ocupar
o campo visual da página, na exploração dos materiais riscadores e aquosos.
Esta estratégia implementada desde o décimo ano deve-se ao facto de o professor não querer incutir obrigatoriedade no uso do diário gráfico e de o mesmo
não achar correto a sua avaliação, sendo um objeto pessoal.
O diário gráfico é um objeto útil em diversos sentidos, não só porque permite o desenvolvimento da destreza manual no uso dos materiais e instrumentos,
como permite traçar e revisitar os processos e progressos dos trabalhos realizados, devido a compilá-los num mesmo caderno. Uma vez mais, podemos
denotar que o diário gráfico, ao compilar diversos registos gráficos, facilita a
avaliação do desenvolvimento do trabalho dos alunos. O professor, ao observar a sequência dos trabalhos realizados, facilmente consegue compreender se
houve ou não uma evolução na expressão gráfica. Apesar de todas as vantagens,
o diário pode ser o mais tradicional do registo de desenho e, não menosprezando a importância dada a este objeto por muitas artistas e génios, iremos refletir
na importância das páginas semanais.
Ao longo destes três anos refletimos, professores e alunos, sobre a importância da realização deste exercício semanal na evolução da qualidade gráfica, na exploração de diferentes técnicas, materiais e conceitos. Os exercícios
propostos sempre foram encarados como elemento de avaliação, fazendo-se a
média aritmética no final de cada período letivo, de modo a incutir a responsabilidade aos alunos de não falharem com a entrega nos prazos marcados, e
a motivá-los na procura do melhor resultado, conseguindo uma boa média final de cada período. O empenho, a motivação e o entusiasmo eram apanágio,
ou dados pelo tema proposto ou pela capacidade de se superar na crítica/julgamento feito pelos colegas, na entrega do pior e melhor trabalho da semana.
No que diz respeito à mancha gráfica, inicialmente, não passava da exploração
literal do conceito da própria palavra, representando o real, muitas vezes sem
contexto e nexo. Não existia organização do espaço de forma equilibrada, nem
se dimensionava o registo de acordo com os meios atuantes e técnica utilizada.
Estas lacunas foram colmatadas por quase todos os alunos no final do décimo
primeiro ano, ano em que foi solicitada aos alunos a aplicação do corpo humano, tendo em atenção a anatomia e as proporções. No presente ano, a nova etapa proposta foi a exploração de um novo formato na entrega do exercício, o tamanho A4, levando os alunos a expandirem o seu campo visual podendo, desta
forma, explorar novos materiais e técnicas na mancha gráfica (Figura 3, Figura
4, Figura 5, Figura 6, Figura 7, Figura 8).
A realização dos exercícios não pretende criar obras de arte, mas sim
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esboços, sobre a forma da experimentação de ideias, esboços onde se pretende
ultrapassar os erros, abrindo caminhos na exploração do tema, levando o aluno,
todos os dias, a perguntar a si mesmo o que irá desenhar, interpretar e realizar
nessa semana, despertando o sentido de observação crítica e criativa.
Neste sentido, no início do terceiro período, foi concretizada uma exposição
intitulada: “Páginas Semanais” dos alunos do Ensino Secundário, nos corredores centrais da escola, sendo o principal objetivo a divulgação destes trabalhos
realizados pelos alunos, ao longo do ano letivo, de forma a poderem analisar a
diversidade de técnicas expressivas, a criatividade e, acima de tudo, mostrar
ao público a sua forma diferente de ver as coisas e as soluções que cada um encontra para transmitir aos outros as suas experiências do mundo que o rodeia
(Figura 9, Figura 10).
Em suma, o que pretendemos foi demonstrar e refletir sobre a aprendizagem realizada pelos alunos através do saber observar o que nos rodeia, analisar
o trabalho dos colegas, opinando e dando sugestões, avaliar, manipular procedimentos e técnicas, sintetizar ideias e conceitos, interpretar e agir como autor
de novas mensagens, utilizando a criatividade e a invenção.
Para tirar conclusões acerca dos desenhos de uma criança é preferível um professor basear-se numa sequência de desenhos do que num só; é o conjunto das produções que nos
permite compreender a evolução da criança (Cottinelli Telmo, (2006 [1992]).
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Resumo: O tipo de letra ou fonte tipográfica

Abstract: The typeface or typographic font

Clarim Fonética constitui um alfabeto que
parte da fonética das vogais e das consoantes
da língua portuguesa para chegar às suas formas e assim as moldar graficamente a partir
da sonoridade individual de cada uma. Deste
modo o aluno pode aprender a ler com uma
visualização imediata do som de cada letra
do português sendo a ligação fonema-grafema absolutamente directa e perceptível, sem
se alterar a ortografia tradicional.
Palavras chave: tipografia / fonética / leitura
/ ensino / escola.

Clarim Fonética is an alphabet that takes
the phonetics of the vowels and consonants of
the Portuguese language to reach its forms and
so graphically shape them from the individual
sound of each one. In this way the student can
learn to read with an immediate visualization of
the sound of each letter of the Portuguese — being
the phoneme-grapheme connection absolutely
direct and noticeable, without altering the traditional orthography.
Keywords: typography / phonetics / reading /
teaching / school.
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Fonte tipográfica Clarim
Fonética: um tipo de letra ao
som da língua portuguesa
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Introdução

Na procura de instrumentos pedagógicos para a resolução dos problemas da
aprendizagem da língua portuguesa e sua fonética, será também a tipografia uma
entidade fundamental no encontrar de formas que solucionem as dificuldades
funcionais da vida no quotidiano. Deverá com certeza a forma das letras evoluir.
As suas convenções formais deverão transformar-se. Em certas situações os velhos símbolos tipográficos poderão ser substituídos por novos caracteres similares ou diferentes e até completamente novos. Com esse intuito construiu-se para
este estudo uma fonte tipográfica denominada Clarim Text, com preocupações
de legibilidade textual e uma segunda fonte denominada Clarim Fonética baseada na pronúncia dos sons da língua portuguesa. A cada fonema, a cada som, é
atribuído um símbolo tipográfico. Com a variação gráfica dos caracteres básicos
correspondendo à variação de som haverá um acesso mais intuitivo, implicando
um esforço menor na leitura. Este conceito esta directamente associado à palavra
falada: Ouvir, falar, escrever e ler somados numa dimensão ortográfica. São os
constrangimentos da leitura quotidiana que antes de mais motivam estas famílias de caracteres laboratoriais enquanto elementos de investigação e estudo de
literacia tipográfica no quotidiano. A psicolinguística contemporânea tem mantido uma relação estreita entre a linguagem escrita e a linguagem falada; tem colocado a ponta riscadora do compasso na consciência fonológica. Contudo nunca
se preocupou em perceber e investigar conteúdos de dimensão tipográfica.
1. O processo de leitura

A exigência social da leitura e sua eficácia pessoal tem vindo a crescer com a
sociedade da informação e as suas intensas ramificações sectoriais. A este propósito José Morais refere que “as funções sociais e económicas da leitura e da
escrita multiplicam-se em número e em importância como nunca acontecera
antes. As necessidades de formação e de informação exigem invariavelmente
leitura e muita leitura” (Morais, 1997:20). Este autor convoca para a sua análise o conceito de literacia no sentido de que a escrita invadiu todas as plataformas de comunicação, outrora, informação falada. Recorrendo mais uma vez
a Morais, este convoca o conceito de literacia e aprendizagem de leitura dado
que “para lá do atraso observado nas capacidades de leitura da população em
relação às exigências da tecnologia actual, o facto de muitas crianças falharem
na aprendizagem da leitura constitui um grave problema social. Os desaires e,
de maneira mais geral, as dificuldades ou os atrasos de leitura manifestam-se
desde o primeiro ano do ensino básico” (Morais, 1997:23).
A capacidade de leitura só pode ser analisada em profundidade realizando

2. Um caractere fonético experimental para leitura quotidiana
e ensino da língua portuguesa — CLARIM FONÉTICA

Os estruturalistas, particularmente Noam Chomsky e Morris Halle, estabelecem uma ponte directa entre o símbolo gráfico correspondente acústico e fisiológico da oralidade. No seu “Sound Pattern of English” (Chomsky & Halle,
1968) constroem um mosaico de sons universais. É de registar o facto de estes
investigadores procurarem fechar o problema, registando todos os sons que o
homem pode produzir na oralidade e em todas as línguas. O alfabeto fonético
internacional é um referencial, não funcionando como artefacto de comunicação, basicamente porque corrompe os símbolos gráficos que usamos na escrita.
A palavra /casa/ escreve-se então no alfabeto fonético [‘kaza]. O caractere /c/
que inicia a palavra é substituído por [k] e o caracetere /s/ por [z] correspondendo a uma perca de identidade das letras. Basicamente, o princípio de clarim
fonética é não alterar o desenho das letras, produzindo um desenho gráfico
diferente para a mesma letra mas dentro do mesmo padrão e personalidade
gráfica para que seja fácil de englobar na mesma família tipográfica sem gerar
conflitos ou confusões. Ainda sobre a palavra /casa/, reparamos que o segundo
/a/ se transforma num novo símbolo [a] para realizar o timbre mais fechado
que esta letra adquire na língua portuguesa. Desta forma o caractere Clarim
Fonética apresenta um mesmo /a/ com duas variações. Uma primeira para o
[a] aberto e para o [a] semi-fechado.
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uma abordagem científica quer pelo lado da psicologia quer pelo lado da fonética. No centro desta análise científica, está a letra, a tipografia, o reconhecimento do caractere tipográfico. O caractere fonético aqui concebido (clarim fonética) assenta na diferença da complexa conversão grafema-fonema da leitura
e da conversão fonema-grafema que se efectua na escrita. São muito poucas
as letras da língua portuguesa que se pronunciam sempre da mesma maneira:
b, d, p, t, q, f, v, j, ç. Das restantes, consoantes e vogais, nenhuma tem uma só
pronúncia. O exemplo mais recorrente é o /s/ que entre vogais se pronuncia [z]
e noutros casos [s].
O número de pronúncias diferentes de cada letra cria à criança dificuldades
suplementares na aprendizagem da leitura. Uma necessidade de memorização
constante está associada à leitura fluente. A memorização visual das letras ou
das palavras é uma das necessidades para escrever correctamente em português. A sedimentação de competências ortográficas na escrita e de competências fonéticas na leitura do português obriga-nos a olhar mais de perto para a
estrutura e morfologia da nossa língua.
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Figura 1 ∙ CLARIM FONÉTICA — vogais orais. Fonte: Própria.
Figura 2 ∙ CLARIM FONÉTICA — vogais acentuadas.
Fonte: Própria.

As primeiras grandes divisões perceptíveis nas três imagens de apresentação
de Clarim Fonética são as vogais orais, acentuadas e nasais. As vogais orais,
num total de nove apresentam as características das articulações e do próprio
timbre. Assim, as vogais abertas e semi-abertas { /a/-[a]; /e/-[e]; /o/-[ ] }, que
se formam quando a passagem do ar se faz na câmara de ressonância com a
elevação do dorso da língua em direcção ao palato, têm uma expressão gráfica
mais aberta e clara. Em Clarim Fonética, a letra /o/ de /bola/ é bem redonda
e o olho da letra bem aberto. As letras /a/ e /e/ de /rato/ e /vela/ são também
muito abertas graficamente. Com o encolher do tubo de ressonância quando a
língua se eleva, as vogais resultantes são semi-fechadas, /a/ — [a]; /e/ — [e]; /o/
— [o]. Em /cama/, /medo/ e em /mosca/. Podem também ser completamente fechadas em: /i/ — [i]; /u/ — [u]; respectivamente: /bilha/ e /fuga/. Nestes
casos, o desenho tipográfico de Clarim Fonética é mais contido e fechado
conforme se pode observar nas páginas anteriores. A letra /o/, tendo um timbre
enegrecido apresenta no seu interior uma superfície negra. Estas soluções gráficas são utilizadas quer se tratem de vogais tónica orais, quer se trate de vogais
átonas; são assim grafadas da mesma maneira. Além destas oito vogais observadas, temos ainda a vogal fechada /e/ de /regar/ e a vogal /e/ lida [i] em /ele
e ela/ que têm toda a conveniência em serem distinguidas visualmente dada a
sua especificidade (Figura 1).
Além das vogais orais existem também as vogais acentuadas que mantêm a
ortografia tradicional. No caso da letra em causa ser acentuada no contexto da
palavra, a letra surgirá sem caracterização gráfica e portanto acentuada, visto
que é o acento que vai desempenhar as funções de descrição fonética (Figura 2).
No seguimento, as vogais tónicas nasais apresentam no seu desenho tipográfico algumas particularidades de eficácia na leitura. Estas vogais em número
de cinco, são sempre fechadas ou semi-fechadas. O seu desenho reflecte o facto
de termos que subir a circulação do ar para as narinas, daí a letra ser ligeiramente elevada. A sua ligação à consoante /m/ e /n/, conforme a palavra, no caso
de preceder um /b/ ou um /p/, forma uma ligadura entre a vogal e a consoante /m/ ou /n/ pois trata-se de um único fonema, como seja a palavra /tampa/
(Figura 3).
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Vogais

As dezanove consoantes que formam a língua portuguesa são articuladas de
forma diferente das vogais. Assim, a sua formação sonora não se faz com a passagem do ar pela cavidade bocal sem restrições. Nas consoantes existe sempre
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Figura 3 ∙ CLARIM FONÉTICA — vogais nasais. Fonte: Própria.
Figura 4 ∙ CLARIM FONÉTICA — Consoantes oclusivas.
Fonte: Própria
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na boca uma barreira total ou parcial que num instante as interrompe ou comprime sem as impedir de sair para o exterior da boca formando a oralidade.
As consoantes oclusivas são aquelas que são formadas por uma barreira que
momentaneamente interrompem a sua passagem. As consoantes /c/ — [k]; /q/
— [k]; /b/ — [b]; /d/ — [d]; /p/ — [p]; /t/ — [t]; /g/ — [g]; são oclusivas: cama,
bala, dedo, testa, grito, pala, questão. O seu aspecto revela esse choque sonoro.
A letra /c/ apresenta duas linha terminais como que esmagando o ar que se encontra no olho da letra. Os grafos /p/, /d/, /b/, /q/ apresentam uma expressão
circular algo condensada (Figura 4).
As consoantes constritivas são aquelas que são comprimidas pela boca enquanto passam na cavidade sonora. Dentro destas existem as fricativas, laterais
e vibrantes. As fricativas são formadas por um orifício muito estreito formado
no centro do interior da boca, resultando uma sonoridade arrastada e ligada.
Sendo assim, podemos ver as consoantes /f/-[f ] fuga; /g/-[j] girar; /j/ [ ] jantar; /v/-[v] vento; /c/-[s] macia; /ç/-[s] maçã; /s/-[s] sal, massa; /s/-[s] teste;
/s/-[z] mesa; /z/-[z] zangão; /ch/-[ ò ] china; /x/-[ ò] xangai; /x/-[s] exposição;
/x/-[s] próximo; /x/-[z] exame; /x/-[ks] sexo (Figura 5).
Do ponto de vista gráfico: Os três traços da letra /f/ retratam a expiração
do ar ao sair da boca. A consoante /g/ ganhou um pinta por se ler [j]. O bico
no interior da letra /v/ retrata de igual forma a saída arrastada do ar. A letra
/c/ ganhou um /s/ no seu interior para não se ler [k], sendo que a cedilha não
desaparece na palavra /maçã/. O som lânguido da letra /s/ é interpretado pelo
movimento repetitivo dos seus traços curvos em massa e sal. Em /teste/, a letra /s/ é menos pronunciada graficamente visto que não tem a presença sonora
do /s/ de /saco/. Em vez de, como no alfabeto fonético, substituir a consoante
/s/ por [z], mantemos naturalmente a mesma letra com um pequeno sinal /z/
invertido, no seu interior. Na palavra /zangão/ temos um /z/ bicudo e de aresta
viva como forma de entender a aspereza do som entre a língua e os dentes incisivos superiores. O som [  ] para a palavra chinelo ou china corresponde a um
único caractere visto ser um único fonema lido num único tempo. Em xangai,
a letra /x/ soa também [ò ]; ganha um traço repetido como forma de captar o
movimento do ar saindo da boca. A consoante /x/ tem ainda o som de [s] em
exposição; de /ç/-[s] em próximo; de [z] em exame; de [ks] em sexo; sendo assim, nestes quatro casos, a letra /x/ ganha características de sinalização com
referencias a essas pronuncias.
As consoantes constritivas são ainda laterais quando a língua se atravessa
verticalmente no centro da boca obrigando o ar a circular lateralmente. A língua em contacto com os alvéolos ou com o palato manipula a sonoridade das
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Figura 5 ∙ CLARIM FONÉTICA — Consoantes constritivas
fricativas. Fonte: Própria
Figura 6 ∙ CLARIM FONÉTICA — Consoantes constritivas laterais.
Fonte: Própria
Figura 7 ∙ CLARIM FONÉTICA — Consoantes constritivas
vibrantes. Fonte: Própria
Figura 8 ∙ CLARIM FONÉTICA — Consoantes constritivas nasais
oclusivas. Fonte: Própria
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Figura 9 ∙ CLARIM TEXT. Fonte: Própria
Figura 10 ∙ CLARIM FONÉTICA — Texto aplicação. Fonte: Própria
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palavras: lama e milho. A consoante /l/ é normal, mas /lh/-[l] corresponde a
um único som. Nesse sentido ela corresponde a um único caractere tipográfico.
Podemos ainda observar um terceiro som lateral da letra /l/ quando se dá uma
velarização sonora neste caractere em palavras como /melga/, /sal/, /Elvas/
ou /malta/ (Figura 6).
Ainda dentro das consoantes constritivas, há a registar as vibrantes que se
formam sonoramente quando dentro da boca se gera um movimento de vibração rápida da língua ou do véu palatino, que criam um espécie de sonoridade
minimalista e repetitiva, a quando da passagem do ar pela câmara acústica.
Podemos observar as três sonoridades diferentes da letra /r/. Na palavra /rato/,
a letra /r/-[R] é mais pronunciada e profunda do que em /marca/-[r] onde é
mais enrolada e superficial. Excluímos neste caso as duas pronúncias regionais
de /r/: a lisboeta e a do resto do país, dado não ser uma diferença relevante para
a construção de uma fonte tipográfica fonética. Quando o som [r] for na ortografia constituído por duas letras como em /burro/, usamos um caractere específico dado que se trata de um único fonema para os dois grafos (Figura 7).
O último grupo de consoantes são as nasais, neste caso, não analisadas, via
articulatória, mas sim pelo papel das cavidades acústicas produtoras de sentido sonoro. Sendo assim, todas as consoantes vistas até aqui são consideradas
orais, as que veremos em seguida ( /m/, /n/ e /nh/ ) são nasais dado que se faz
uso dos canais do nariz para as formar oralmente pois o véu palatino está abaixado (Figura 8). O grafo /m/, realiza-se sonoramente como [m] em /maca/-[maka] e a consoante /n/ pronuncia-se [n] em /nada/-[nada]. O dígrafo /nh/,
é um grafema, e só um, que é lido como um único fonema, [ ]. Sendo assim,
para este último, vamos ter um único símbolo gráfico constituído por uma fusão dos dois sem que, no entanto, nenhum deixe de estar representado ortograficamente; facto que acontece nos três dígrafos atrás observados: /ch/ e /lh/.
Finalmente, uma última consoante, aqui dita, surda, pois não tem sonoridade:
a letra /h/, que desempenhava um papel importante nos dígrafos atrás analisados, mas que agora é um grafo de uso ortográfico, sem referência óbvia no alfabeto fonético. As letras /k/, /w/ e /y/ não estão representadas em Clarim fonética, mas poder-se-á recorrer a Clarim Text se necessário numa palavra
que use este grafo. Recordaria que estas letras apenas se usam em dois casos:
quando se transcrevem nomes próprios estrangeiros como seja /marketing/ ou
em caso de abreviaturas e símbolos internacionais como sejam /km/ — quilómetro (Figura 9).
O resultado de toda esta descrição é um conjunto de 58 caracteres caixa baixa. A acrescentar a isto estão os números e caracteres especiais. A formação

Conclusão

Pretende Clarim Fonética dar conta da pronúncia do português em qualquer
texto, em qualquer suporte, em qualquer situação possível, para aprendizagem da língua, para a leitura quotidiana, para múltiplos propósitos específicos.
Clarim Fonética tem como postulado central, constituir uma arma de antecipação à iliteracia.
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deste novo alfabeto fonético é assim fiel aos caracteres romanos do quotidiano; não inventa um novo código. É constituída só por sinais gráficos a que chamamos convencionalmente letras. Este conjunto agora ordenado de letras de
que nos servimos para transcrever a oralidade continuará a chamar-se alfabeto. Veja-se em seguida um pequeno extracto de um texto do linguista Saussure
composto em Clarim Fonética (Saussure, 1999, 47) (Figura 10).
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Resumo: Este artigo parte do projeto 10 x 10

Abstract: This article focus on the project 10 x 10

integrado no Programa Gulbenkian Educação
para a Cultura e Ciência, como plataforma de
discussão para um conjunto de questionamentos que surgem da minha prática de acompanhamento do projeto em todas as suas fases.
Pensar a relação entre as práticas pedagógicas
e as práticas artísticas, num mapa de ruturas e
desvios é a proposta deste artigo.
Palavras chave: práticas artísticas e educativas / escola / desejos.

integrated at the Gulbenkian Education Program
for Culture and Science, as a discussion platform
for a set of questions that arise from my practice
of project monitoring in all its phases. Think the
relationship between teaching practices and artistic practices, a breakage map and deviations
is the proposal of this article.
Keywords: artistic and educational practices /
school / desires / disruptive.

1. Fazer — Pensar — Sentir

Na estrutura do projeto 10 x 10 consideram-se três momentos-chave:
1. Uma semana de residência artística destinada a um trabalho conjunto de
partilha de saberes, de perspetivas e de estratégias de natureza artística e pedagógica, que envolve todos os participantes (Figura 1)
2. A prática letiva em contexto de sala de aula, concebida e desenvolvida por
cada tripla artista-professores;
3. A apresentação do trabalho desenvolvido pelas duplas com os alunos, sob
a forma de aulas públicas a apresentar em Lisboa, no Porto e em Guimarães.
Em Guimarães, o formato do projeto foi adaptado ao contexto escolar da
escola participante, tendo sido estendido até ao final do ano letivo e incluindo
outras ações com os alunos da turma participante, como uma residência artística de dois dias no Centro de Criação de Candoso, uma valência da Oficina que
recupera uma antiga escola primária para um centro de criação artística (Figura
2 e Figura 3).
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O Projeto 10 x 10, integrado no Programa Gulbenkian Educação para a Cultura e
Ciência nasce da ideia de juntar 10 artistas e 10 professores, com o objetivo de proporem e desenvolverem experiências pedagógicas em contexto de sala de aula.
Está em preparação a 5ª edição, sendo que a primeira se desenvolveu no ano
letivo 2012/13 e conta atualmente com dois fortes parceiros, o Teatro Nacional
São João, no Porto e A Oficina, em Guimarães.
Este artigo pretende explorar o potencial que o 10 x 10 tem, para criar deslocamentos a quem através dele se submete ao imprevisível, ao risco e ao desconfortável. Descreve-se o estado atual de um conhecimento emergente e assente
fundamentalmente na prática partilhada sobre o que pode ser um projeto de
experimentação pedagógica baseado nas práticas artísticas.
Pensar uma outra escola, que se quer urgente, é um caminho comum que
a todos os participantes deste projeto diz respeito e por este motivo, pretende-se repensar alguns dos encontros entre alunos, professores, pais e artistas e
abrir a reflexão sobre o quotidiano escolar, sobre as práticas pedagógicas, sobre
a aprendizagem, sobre o que é ser aluno, sobre o que se pensa do espaço da sala
de aula, sobre os conteúdos curriculares, sobre a avaliação…
Pretende-se falar do que corre mal, do que não se deseja falar, dos passos
gigantes, mas também dos invisíveis, dos silenciosos, daqueles que ninguém
quer falar.
Estes são os meus desejos.
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Este foi um dos momentos importantes do projeto pois permitiu aos alunos uma experiência com os seus pares verdadeiramente diferente do contexto habitual de aprendizagem. O estar num mesmo espaço a partilhar práticas
corporais, a desenhar, a ler, a escrever, mas também a cozinhar e a preparar os
quartos para dormir, tornou estes dois dias numa experiência transformadora
e revelou-se fundamental na consolidação do grupo turma e do trabalho que
tinham vindo a desenvolver com a tripla do 10 x 10.
Cada um destes momentos apresenta uma natureza experimental, em constante adaptação onde os artistas, professores e alunos constroem o seu processo de trabalho autonomamente de forma a irem de encontro às necessidades do
grupo e da escola onde estão a trabalhar.
Se em Lisboa e no Porto esta estrutura se tem mantido ao longo das 5 edições do projeto, em Guimarães, tal como já enunciado, considerou-se que reuníamos condições para expandir a sua duração a todo o ano letivo, permitindo
que o trabalho desenvolvido assuma uma dimensão imersiva e de maior dilatação temporal.
Ainda, porque se privilegiou este tempo mais lento, algumas das etapas estruturais, como a apresentação do trabalho desenvolvido em formato de aula
pública, foi fruto de grande questionamento pela equipa envolvida, criando um
território de discussão muito pertinente para a caraterização desta metodologia
nas escolas.
Guimarães tem apenas 4 escolas secundárias e como é natural num universo tão pequeno, as relações interpessoais tornam-se mais próximas permitindo
que a prática de aprendizagem tenha um carater muito mais experimental e que
vai percebendo dentro do seu processo de desenvolvimento que caminhos seguir, não partindo de uma grelha pré-definida, ou pelo menos fechada.
Em relação a este exemplo, na 4ª edição (ano letivo 2015/16), optou-se pela
ausência dos alunos no momento de aulas públicas em Lisboa, assumindo o carácter frágil em que o processo com a turma se encontrava, que ao contrário das
restantes turmas envolvidas no projeto, não terminaria aí o seu percurso com a
tripla (artista-professores), mas continuaria até fim de maio. Por outro lado, na 3ª
edição do projeto, percebemos que a dimensão das famílias poderia ser explorada e uma das propostas encontradas foi a confeção de um jantar coletivo a
partir do Respigar de alimentos no mercado municipal, alimentos que já não se
destinam à venda por estarem danificados ou em pior estado e que já ninguém
quer, mas que abundam em qualquer banca de mercado no final do dia. A proposta foi recriar e inventar uma refeição completa a partir do que tínhamos e,
apoiados / inspirados no filme Os Respigadores e a Respigadora, de Agnés Varda.
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Figura 1 ∙ Residência artística em Lisboa, com professores, artistas
e equipas de organização do projeto, na Fundação Calouste
Gulbenkian em julho de 2015. Fonte: FCG.
Figura 2 ∙ Registo de residência artística com turma participante
da Escola Secundária Caldas das Taipas — Guimarães. Centro
de Criação de Candoso Fonte: própria.
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Com a ajuda de um Chef profissional, todos os participantes (artista, professores, pais e alunos) fizeram uma maravilhosa refeição. Na altura o professor
participante, da área da filosofia, estava interessado em pensar qual o sabor do
saber e nada melhor do que propor uma ação gastronómica.
A dimensão da partilha neste projeto parece-me única, pois assenta numa base
colaborativa regular de questionamento e reescrita do fazer — pensar — sentir.
Pensar o que é (a)prender.
Uma palavra híbrida, que se (des)constrói dentro de si.
Aprender uma determinada matéria, adquirindo conteúdos sobre a mesma?
Agarrar/prender alguém a um determinado conteúdo?
Prender a atenção, focando para evitar dispersão?
Do que falamos quando falamos de (a)prender, de (a)prendizagem?
Aqui gostaria de partir de um exemplo que nasce dentro do projeto 10x10 —
as micropedagogias. Nome dado a um conjunto de ações/propostas concretas
que têm vindo a ser experimentadas pelos artistas e professores ao longo das 4
edições do projeto. O exemplo enunciado anteriormente, do jantar a partir do
Respigar é uma das propostas da 3ª edição.
Se as abordagens macroscópicas à educação se referem ao sistema escolar, ao posicionamento filosófico sobre o que é educação, aos planos de estudos, aos projetos pedagógicos, as perspetivas microscópicas remetem para o espaço da sala de aula e para
o modo como os participantes (professores e alunos) agem nesse espaço e tempo da
sessão/aula. Se as primeiras se ocupam dos conteúdos da aprendizagem (o quê?), a
micropedagogia, como expressão de uma abordagem microscópica à educação, refere
o modo como esses conteúdos são tratados no interior da sala de aula (como?). (Descobrir, 2015)

É este (como?) que nos interessa aqui pensar.
Se num eletrocardiograma só conta a posição de cada um dos pontos por
onde passa a linha, e tudo mais — a cor, espessura do traço, matéria — é irrelevante, num desenho do perfil de uma montanha, por Hokusai (Figura 4) todos
estes aspetos são significativos.
E porque é importante a referência a Hokusai? Pois como uma espécie de lente, que amplia o nosso ponto de vista, este (como?) também se dá a esta escala.
Se as palavras ganham novos sentidos quando decompostas, os gestos também têm diferentes significados, os objetos quando em relação com outros
constroem novas linguagens, os alunos no grupo turma, partilham práticas únicas e desconhecidas do que seria anterior a elas.

[…] caracterizam-se pela sua pequena escala e pela busca da flexibilidade e transferibilidade. Esta busca materializa-se na premissa de as ações experimentadas pelas duplas se
recombinarem e encadearem de diferentes maneiras, procurando adaptar-se a diferentes
contextos e a diferentes conteúdos disciplinares. Procuram-se e experimentam-se ações
mutáveis que não devem simplesmente ser fixadas para efeitos de reprodução. Devem ser
utilizadas como peças soltas (como num tangram) que se reorganizam a cada vez e em função dos contextos, dos grupos e dos objetivos pedagógicos que se pretende cumprir. Assim,
reproduzir pura e simplesmente uma sequência de micropedagogias, sem definir ou tornar
explícitos à partida os objetivos e as condições que orientaram a sua escolha, sequência
e aplicação, pode desvirtuar totalmente a natureza e eficácia da estratégia pedagógica.
(Descobrir, 2015)

A presença de artistas na escola permite trabalhar esta escala, de maneira
outra, diferente da prática quotidiana dos professores no sistema escolar.
Muitos dos professores participantes no projeto, referem a pertinência da
presença dos artistas, que para além de dominarem outro tipo de ferramentas
e metodologias que eles próprios desconhecem, assumem um papel exterior ao
próprio sistema de ensino a que todos estão sujeitos, sendo por isso elementos
positivos e construtores de um olhar novo e de “frescura” sobre a prática docente.
Os artistas, que têm como prática comum a discussão livre e aberta ao público dos seus processos de trabalho (em particular os das artes performativas),
tentam partilhar com os professores esses modos de fazer e estar. Modos esses,
que não estão sujeitos a avaliação nem a olhares reprovadores. Não pretendem
atingir metas curriculares, nem caber em grelhas burocráticas de preenchimento obrigatório.
O processo deriva do próprio fazer com o grupo com que se trabalha e a partir da especificidade de cada disciplina.
O principal fator diferenciador das micropedagogias é o facto de se inscreverem em
técnicas inspiradas nas práticas artísticas contemporâneas (por exemplo, relaxamento, improvisação, pesquisa de materiais, experimentação, brainstorming, dramatização). No entanto, as micropedagogias não reivindicam para si a exclusividade desta filiação artística, com a plena consciência de que a própria arte contemporânea se inspira em muitos campos do saber e do fazer e que a sua transposição para o campo educativo implica um enquadramento e reflexão de natureza pedagógica. (Descobrir, 2015)

Estas ações conseguem conter em si uma força disruptiva e transformadora diferente das práticas educativas tradicionais. A simples transformação do
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O exemplo das micropedagogias permite pensar esta escala micro, pequenina, por vezes invisível, mas muito significante.
As micropedagogias
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Figura 3 ∙ Registo de residência artística com turma participante
da Escola Secundária Caldas das Taipas — Guimarães.
Centro de Criação de Candoso Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Katsushika Hokusai, “Fuji vermelho”, Gravura em
madeira da série — 36 vistas do monte Fuji. 1826 — 1833.
Figura 5 ∙ “Sala de aula para o erro.” O incorreto, opcoes para
falhar, possíveis caminhos para nos equivocarmos.Fonte: Nicolás
Paris ; Exposição — Quatro variações sobre o nada ou falar
do que não tem nome, Museu Berardo.
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Figura 6 ∙ “Uma sala de aula para aprender a dizer ‘não’”. Evitar,
exercicio de resistencia, perimetro, decidir o que aprender. Fonte: Nicolás
Paris; Exposição — Quatro variações sobre o nada ou falar do que não
tem nome, Museu Berardo.
Figura 7 ∙ “Sala de aula para a curiosidade.” Abrir e fechar, coisas que
podem possivelmente ser algo, ver o que esta por tras, o labirinto perfeito.
Fonte: Nicolás Paris ; Exposição — Quatro variações sobre o nada ou falar
do que não tem nome, Museu Berardo.
Figura 8 ∙ Registo de sessão de workshop de micropedagogias
com professores na Escola Secundária Caldas das Taipas. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Registo de sessão de workshop de micropedagogias
com professores na Escola Secundária Caldas das Taipas. Fonte: própria.
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espaço da sala de aula, colocando as mesas e cadeiras de uma maneira diferente do habitual causa um impacto de estranheza e revelação profundo.
O espreguiçar quando a maioria dos alunos estão já em modo “desligado”,
ou a introdução de um jogo que ative os sentidos quando impera a exposição
unilateral tem uma força transformadora incomparável.
Os rituais de início e fim de aula como desbloqueadores e construtores de
memória coletiva, a constituição de grupos improváveis, ou a aula dada fora do
espaço de sala de aula tradicional, no jardim, nos corredores ou no mercado
municipal são outros exemplos de ações que os alunos mais apontam como possibilidades de mudança da sua escola. Como possibilidade outra de avaliação,
considerando outras competências do individuo e do coletivo, ativando uma lógica de construção do que é ser pessoa, mais abrangente e menos referenciada.
O caráter experimental das metodologias aplicadas, permite transformar
um conjunto de problemas identificados na escola de hoje, não tendo, porém,
pretensão de salvar nada nem ninguém, mas ajudando a apagar a escolarização a que todos nós estamos sujeitos e na qual todos nos formamos enquanto
pessoas. Pelo menos acreditando na possibilidade de fazer uns borrões, umas
manchas onde os saberes se misturam, onde as disciplinas se cruzam, onde
os alunos e professores falam a mesma linguagem e para não continuarmos a
olhar para o que nos rodeia a partir do espaço cheio não querendo ver o vazio
que lhes dá forma.
Pensar o que é ser aluno? Um bom ou mau aluno? O que o define enquanto tal?
O que é ensinar? O que é aprender?
O que é ser professor?
O que é uma aula? Uma lição? Uma matéria?
Este ano Nicolás Paris (Berardo, 2015), presenteou-nos com uma belíssima
exposição que serve de mote para pensarmos estas perguntas, como podemos
ver na Figura 5, Figura 6 e Figura 7.
Paris testa e repensa o conceito de sala de aula através das possibilidades
da arquitetura. Permite que o erro e a curiosidade tenham lugar, mas também
o poder de escolha e de liberdade de tomar decisões, mesmo que não saibamos
quais as suas consequências.
Também Ian Hacking (AAVV, 2010), se cruza com estas perguntas, quando usa
a expressão “efeito de looping”, para falar um pouco sobre o modo de olhar unívoco e que toma a parte pelo todo a que as escolas e todo o sistema escolar está sujeito

Igualmente importante será, considerar esta ideia que Ian Hacking apresenta, pois os próprios projetos, como o exemplo do 10 x 10, podem muito bem
ser alvo deste processo de “formar pessoas”. Muito recorrentemente tentamos
nomear as coisas sem sabermos o que elas são na sua essência, qual a sua origem e o que as caracteriza em relação com o que as rodeia.
Talvez o que Hacking nos apresenta nos permita perceber porque é que há
tantos anos se identificam problemas nas práticas de educação artística, se discutem estratégias, se montam e remontam projetos de intervenção e hoje, continuamos a sentir que a escola se mantém igual, com profundos desligamentos
do quotidiano dos seus intervenientes.
Talvez nos faça continuar a acreditar que vale a pena a partilha, o questionamento, o gerar pensamento e a sua verbalização. Acreditar na liberdade e na
democratização. Acreditar que a escola somos todos nós aqui e agora.
Em Vigiar e Punir, Michel Foucault, usa o conceito de Disciplinas, “esses
métodos que permitem o controlo minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante das suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade…” (Foucault, 1991)
Pensemos nesta ideia de comportamento disciplinado, de uma espécie de
controlo sobre o corpo, sobre os gestos, porque identificamos todos os dias as
mesmas características ao nível dos processos de ensino-aprendizagem.
Pensemos nas nossas disciplinas.
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Desde há muito que me interesso pelas classificações de pessoas, no modo como afetam
as pessoas classificadas e na forma como os efeitos que têm sobre elas, por seu turno,
transformam essas mesmas classificações. São vários os tipos de pessoas que pensamos
como objeto de estudo científico. Por vezes para controlá-las, como as prostitutas; outras para ajudá-las, como os potenciais suicidas. Por vezes para organizar e ajudar,
embora também para nos mantermos seguros, como no caso dos pobres ou dos sem-abrigo. Por vezes para transformá-las para o seu próprio bem e para o bem de todos,
como os obesos. Por vezes apenas para admirá-las, compreendê-las, encorajá-las e talvez até emulá-las, como (ás vezes) sucede com os génios.
Concebemos estes tipos de pessoas como classes determinadas, definidas por propriedades determinadas. À medida que sabemos mais acerca destas propriedades, a nossa
capacidade de controlar, ajudar, transformar ou emular aquelas pessoas aumenta.
Mas na verdade não é bem assim. Elas são alvos em movimento, porque as nossas investigações interagem com elas e transformam-nas. E, uma vez transformadas, já não
são exatamente o mesmo tipo de pessoas. O alvo moveu-se. É aquilo a que chamo de
«efeito de looping». Por vezes as nossas ciências criam tipos de pessoas que, num certo
sentido, até então não existiam. A isto chamo «formar pessoas».(AAVV, 2010)
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A força das fricções

E porque a força dos desejos é imperiosa, não desistimos de procurar esta outra
escola e é este processo em transformação que nos faz a todos estar vivos e permitir a surpresa e a estranheza.
Mas parece que este processo só se permite, quando a fricção está presente,
quando as ruturas acontecem, quando conseguimos fazer borrões em vez de linhas paralelas, quando o desconhecido toma parte e revela coisas novas, quando
o silêncio se faz ouvir, quando o erro gera novas formas, quando os pés trocam
com as mãos.
Se o projeto 10 x 10 pode ter a capacidade de criar algumas destas coisas, só
o será se quem dele faz parte o permitir, o aceitar e o transformar.
Parece importante pensar sobre as práticas de contato entre arte e educação
pelo potencial disruptivo que elas contêm. Mas também igualmente importante aceitar que, apesar dos mais extensos e tecnicamente completos projetos que
se possam tentar implementar, sem que seja considerado o lado imprevisível e
desconhecido como parte integrante do processo de desenvolvimento natural
a estas práticas, os mesmos tenderão a fracassar, ou pelo menos não terão as
consequências desejadas.
Os desejos andarão sempre a par das fricções pois é destas últimas que os primeiros emergem. Os desejos permitem sonhar, permitem motivar, avançar,
mas as fricções permitem o desvio, o inesperado, o desconhecido, o erro.
Se a escala micro é importante pois permite ver em pormenor, ver o detalhe,
ver as diferentes partes como únicas, a relação que cada uma destas partes estabelece numa escala macro é igualmente reveladora. A relação EU + TU não tem
de ser necessariamente = a um NÓS.
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A liberdade no uso
de materiais: expressando
ideias e sentimentos no
contexto escolar
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Resumo: O artigo relata duas propostas educa-

Abstract: The article reports two educational

tivas/ vivências artísticas. Trabalhou-se com
pintura corporal e expressões tridimensionais
envolvendo situações cotidianas e materiais
ordinários disponíveis. Visando a valorização e
a ressignificação de materiais sustentáveis, as
experiências percorreram o caminho da pesquisa de campo, da coleta de matéria-prima,
da preparação dos objetos e da criação. O texto
é finalizado com inferências aos resultados alcançados nos processos criativos.
Palavras chave: Cotidiano / Experiências
artísticas e estéticas / Materiais da natureza.

proposals / artistic experiences. It worked with
body painting and three-dimensional expressions
involving everyday situations and ordinary materials available. Aimed to give a new value and
use to the sustainable materials, the experiences
followed the path of field research, of the collection
of raw materials, of the preparation of objects
and of the creation. The text ends with inferences
over the results achieved in the creative processes.
Keywords: Daily life / Artistic and aesthetic experiences / Nature materials.

Introdução

Este artigo busca apresentar e discutir experiências artísticas visuais em sala de
aula, pautadas na ampliação do uso de meios expressivos presentes no ambiente que circunda a escola e na concepção de diminuição do consumo de materiais
industrializados. As propostas educativas foram realizadas com educandas (os)
do 8º ano do Ensino Fundamental II, no ano de 2015, na Escola Municipal São
Francisco, situada na vila de Praia do Forte, Bahia, comunidade de raízes tradicionais, constituída pela pesca, artesanato e manifestações culturais — samba
de roda, festa junina, caretas, carnaval –, coexistindo com influências contemporâneas por conta do viés turístico presente na região, o que agrega a convivência com diferentes culturas. O relato apoia-se na vivência experenciada,
tendo por objetivo promover a sua análise, com a intenção de trazer elementos
que possam contribuir para a reflexão sobre a prática docente.
As atividades propostas surgiram de uma inquietação e de uma urgência.
A inquietação parte da observação de que no ensino das Artes Visuais ainda
é usual recorrer-se a padrões estéticos oriundos das representações clássicas,
descontextualizadas e afastadas, temporalmente e espacialmente, do cotidiano da (o) educanda (o). Já a urgência é tributária da imersão nesse cotidiano,
possibilidade cuja chave nos é dada pela arte contemporânea, na e pela qual é
possível forjarmos um novo mundo permeado de subjetividade e identidade,
sem uma ordem preestabelecida, sem estabelecer hierarquias, instigando e estimulando nossos sentidos a novas possibilidades de organizar o mundo.
Assim como muitos artistas das artes visuais se expressam por meio de diferentes materiais para propor novas possibilidades de criação, nós também
o fazemos. Entretanto, as nossas experimentações, visando estabelecer uma

Processos educativos

As práticas educativas provem do diálogo como princípio essencial de todo processo. Dessa maneira, partiu-se de uma “ideia propositora”, referente ao conteúdo estudado, essa ideia foi compartilhada com a turma, onde as (os) educandas (os) puderam opinar, dar novas sugestões e exporem o que pensaram a
respeito da proposta inicial, participando, contudo, do início ao fim do percurso
educativo. É importante apontar que os conteúdos referidos na matriz curricular da escola não se sobrepuseram aos conhecimentos de vida e ao cotidiano das
(os) educandas (os). Como Paulo Freire afirma, “a leitura do mundo precede a
leitura da palavra” (1983:11). Então, aprender a ler, é antes de tudo, aprender a
ler o mundo interpretando-o, compreendendo o seu contexto; o crucial não é
somente a leitura mecânica da palavra, mas uma leitura que articula o conhecimento construído historicamente pela humanidade com o conhecimento vivenciado subjetivamente nas experiências socioculturais, percebendo-se as relações destes com a realidade na qual vivemos, para nela intervir e transformar.
Foram experimentadas vivências criativas que são pertinentes ao campo
da arte contemporânea, o que favoreceu a ampliação de possibilidades tanto
na utilização de diferentes materiais quanto nos temas a serem expressos. A
arte contemporânea traz no seu âmago a liberdade de pensamento e ação, o que
aproxima a arte da vida cotidiana e também do meio ambiente. Hoje a arte por
si só é capaz de promover aproximações: “misturando cada vez mais questões
artísticas, estéticas e conceituais aos meandros do cotidiano, em todas as instâncias: o corpo, a política, a ecologia, a ética” (Canton, 2009:9).
A proposição de trabalharmos com materiais advindos meio ambiente foi

419
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

forma ampla de relações, são envolvidas por princípios de trabalho em grupo,
colaborativo, de negociações, discussão, diálogo, troca de saberes e alternância
de liderança, além de relacionarmos os processos de aprendizagem às imagens
que nos cercam validando e tornando essas experiências indissociáveis da vida
das (os) educandas (os), a fim de constituir um conhecimento objetivo potente e
efetivo. Nesse sentido, o pensamento do educador brasileiro Paulo Freire (19211997) tornou-se referência necessária a essa prática pedagógica.
O projeto foi desenvolvido em três etapas básicas. A primeira etapa consistiu na escolha da matéria-prima a ser utilizada, levando em consideração os
recursos disponíveis no meio ambiente; a constituição dos grupos de trabalho;
o levantamento dos locais, a escolha e seleção dos recursos. A segunda privilegiou a pesquisa de campo para extração dos materiais. A terceira e última englobou a preparação dos materiais e o processo criativo.
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aceita tranquilamente pelas (os) educandas (os), talvez pelo fato da natureza
fazer parte do seu dia-a-dia e por estarem em contato com ela constantemente
seja através da subsistência, por meio da pesca, do trabalho familiar, do lazer
ou do entretenimento. O entorno da escola é repleto de elementos da natureza,
por isso as experiências foram desenvolvidas a partir da utilização de recursos
naturais, entre eles argila, pigmentos e diversos elementos como: folhas, flores,
sementes, frutos, conchas, gravetos, pedras e etc.
A Política Nacional para a Educação Ambiental define no Capítulo I, Artigo
1º, a educação ambiental como sendo:
Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade
de vida e sua sustentabilidade. (Brasil, Ministério da Educação & Ministério do
Meio Ambiente. 1999).

Contudo, geram-se algumas indagações: Como desconstruir conceitos que
foram enraizados através da educação de que a natureza é eterna e existe somente para nos satisfazer? Como reaproximar o ser humano da natureza uma
vez que os princípios de dicotomia disseminados pela modernidade persistem
até hoje? Como estabelecer relações criativas, de interação com a natureza e de
diálogo? O que podemos trocar com a natureza ao invés de só explorá-la? Como
podemos contribuir para sua preservação? Como podemos mostrar a sua importância, já que ela nos proporciona diferentes estéticas, energia, momentos
lúdicos e dela dependemos para viver?
A ideia de trabalhar com matérias-primas vindas da natureza, dentre outros
motivos, surgiu da necessidade de oportunizar as (aos) educandas (os) vivências significativas, que fossem mediadas por componentes do seu cotidiano,
tanto naturais quanto culturais.
Ana Mae discute sobre o papel da Arte no desenvolvimento cultural, na publicação Tópicos Utópicos, salientando:
A arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento. Através das artes é possível
desenvolver a percepção e a imaginação, apreender a realidade do meio ambiente,
desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. (Barbosa, 1998:16).
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É interessante considerarmos a afirmação da autora quando ela versa a respeito da função social e política da arte, uma vez que, a arte na educação proporciona a reflexão sobre a realidade e através dela podemos ainda, criar novas
possibilidades e novas formas de perceber e interpretar o ambiente a nossa volta.
Pensarmos o ensino da arte também como um meio de provocação e transformação da realidade, assim como, mediadora do diálogo entre os (as) educandos (as)
e a cultura do cotidiano, faz-se necessário no contexto da contemporaneidade.
Segundo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido, “[...] ninguém educa
ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo; os homens se educam em comunhão [...].” (Freire, 2005:79). Então não é na transmissão mecânica de conhecimentos é na troca de saberes, na interação com o meio ambiente
no qual estamos inseridos, que sentimos, percebemos e aprendemos. Por isso
os conhecimentos prévios trazidos para a escola pelas (os) educandas (os) foram fundamentais para o percurso do fazer criativo individual e coletivo. Como
também essa relação de troca e interação proporcionou o estreitamento dos
vínculos afetivos entre professora-educandas (os) e educandas-educandas (os).
Para a realização das vivências com argila e pigmentos naturais a turma foi dividida em grupos de trabalho. Cada grupo ficou responsável em coletar, na pesquisa
de campo, os recursos necessários, que embora considerados objetos ordinários,
demonstraram-se meios com grande potencial expressivo. Depois voltávamos ao
espaço escolar a fim de preparar o material e iniciarmos o processo de criação.
Na vivência expressões tridimensionais as (os) educandas (os) colocaram literalmente as mãos na massa, puderam experimentar a partir da técnica de modelagem em argila, qualidades como: temperatura, textura, densidade e cheiro. O
barro foi coletado em um terreno próximo à escola e levado para a sala de aula, lá
se iniciou em grupos a limpeza da argila, tirando as impurezas (gravetos, pedras,
resíduos). Em seguida, o material foi regado com água e amassado até atingir a
consistência apropriada. Ao atingirem a firmeza e maleabilidade necessárias iniciaram-se asas modelagens individuais para criação das imagens.
A vivência artístico-estética foi pautada pelo envolvimento integral das (os)
educandas (os) nas atividades propostas, mobilizadas (os) a partir de sensações
e emoções potencializas pela experiência sensível, além de atuarem como sujeitos livres, na pesquisa e na criação espontânea das imagens tridimensionais,
sem desvincular-se das influências culturais.
John Dewey, em sua obra “Arte como experiência”, atribui significado à vivência e às circunstâncias da experiência artístico-estética, afirmando:
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Ao manipularmos, tocamos e sentimos; ao olharmos, vemos; ao escutarmos, ouvimos. A
mão se move com a agulha usada para gravar ou com o pincel. O olho acompanha e relata a
consequência daquilo que é feito. [...]. Em uma enfática experiência artístico-estética, a relação é tão estreita que controla ao mesmo tempo o fazer e a percepção. (Dewey, 2010:130).

O trabalho com modelagem em argila possibilitou a experimentação de diversas formas, onde as (os) educandas (os) construíam e desconstruíam as formas, procurando os efeitos de representação até chegar à que mais lhe agradava
de algum jeito, escolhendo a imagem “definitiva”, que expressava suas ideias e
sentimentos. (Figura 1 e Figura 2). A esse respeito a artista plástica Fayga Ostrower, no seu livro Criatividade e Processos de Criação explica poeticamente
sobre formar e transformar nos levando a refletir sobre o processo criativo:
Ao fazer, isto é, ao seguir certos rumos a fim de configurar uma matéria, o próprio homem
com isso se configura. [...] em moldando a terra moldou a si próprio. Seguindo a matéria e sondando-a quanto à “essências do ser”, o homem impregnou-a com a presença de
sua vida, com a carga de suas emoções e de seus conhecimentos. (Ostrower, 2010:51).

Reafirmando, contudo a ideia de que criando, nos recriamos; ao agir sobre
algo, neste caso a argila, também somos afetados, pelo movimento do fazer e
refazer reelaboramos assim sentimentos e conceitos.
Ao final do trabalho, pode-se perceber que além de exercitarem os saberes adquiridos anteriormente puderam através da troca de experiências, ampliar seus
repertórios artísticos e estéticos, através do próprio fazer na interpretação e representação do mundo; e vivenciar a leitura e apreciação das imagens produzidas
pelas (os) colegas.
Já a experiência com pinturas corporais teve como cerne as pesquisas e os
estudos sobre a Arte Indígena brasileira, que apesar da diversidade étnica, possui elementos comuns como: a arte plumária, a cestaria (trançado), a pintura
corporal e outros. Desta forma, as (os) educandas (os) tiveram a oportunidade
de entrar em contato com a prática de conceitos e teorias trabalhadas em sala de
aula, podendo assim, reelaborar tais conhecimentos atribuindo-lhes sentido.
A tinta foi produzida pelas (os) educandas (os) utilizando como ingredientes o suco do fruto jenipapo, misturado ao carvão raspado em pedra.
Intuitivamente alguns grupos optaram por incluir cola branca na mistura,
mas não foi obtido o resultado esperado, perceberam que a tinta não aderia à pele e saia com facilidade, daí reiniciaram a produção considerando o
processo anterior. Este acontecimento é um exemplo de conhecimento empírico, no qual, a partir da elaboração de hipóteses puderam fazer induções,
testes e tentativas chegando à conclusão de que deveriam voltar ao caminho

423
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 1 ∙ Criações das (os) educandas (os) utilizando a argila coletada.
Escola Municipal São Francisco, Praia do Forte-Bahia. Foto:
Anita. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Peça criada utilizando a argila coletada. Escola Municipal São
Francisco, Praia do Forte-Bahia. Foto: Anita Tavares. Fonte: própria.
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inicial, exercitando assim, habilidades de percepção, criatividade e raciocínio.
Neste trabalho os temas pintados eram escolhidos também coletivamente,
ou seja, quem pintava e era pintado dialogava a respeito do desenho a ser feito,
discutiam como e em que parte do corpo iriam concretizar a pintura. (Figura
3). Foram utilizados gravetos, varetas, taliscas de palha de coqueiro e palitos na
realização das pinturas, as quais expressavam sentimentos e ideias sejam elas
de elementos subjetivos e/ou simbólicos.
Foi nítida a autonomia das (os) educandas (os) no desenvolvimento das atividades e a vontade por elas (es) demonstrada durante o processo; entusiasmaram-se e mostraram satisfação ao manipular os materiais, em poder compartilhar com a turma seus conhecimentos, como também ao serem pintadas (os) e
ao pintarem o corpo das (os) colegas não esboçaram qualquer receio em tocar
o outro, ao contrário expressavam contentamento e alegria (Figura 4). Neste
contexto é relevante citar Dewey quando ele nos alerta ao dizer:
Não é possível separar entre si, em uma experiência vital, o prático, o intelectual, e
o afetivo, e jogar as propriedades de uns contra as características dos outros. A fase
afetiva liga aas partes em um todo único; “intelectual” simplesmente nomeia o fato
de que a experiência tem sentido; e “prático” indica que o organismo interage com os
eventos e objetos que o cercam. (Dewey, 2010:138).

Este trabalho traz à tona a impossibilidade de dissociarmos o sentir, o pensar e o fazer, uma vez que, os corpos em interação na experiência vital, como
destaca Dewey, é um ser em vivência integral, onde tais dimensões se unem no
tempo e no espaço expandido. É interessante convidarmos para esse diálogo
Ostrower, ao enfatizar que, “o processo criador elabora-se nos múltiplos níveis
do ser sensível-cultural-consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos
caminhos em que o homem procura captar e configurar as realidades da vida.”
(Ostrower, 2010:27).
Considerações finais

As experiências aqui apresentadas retratam como as relações de troca de saberes e as relações afetivas entre as (os) educandas (os) e a sua interação com a
natureza ampliam a possibilidade de expressão de ideias e sentimentos provocando criações artísticas e estéticas de maneira significativa, facilitando a surgimento e/ou manutenção de vínculos de cooperação, solidariedade e intimidade.
A observação atenta e o estudo de campo permitiu uma percepção detalhada do ambiente, pois a provocação do olhar colaborou para o aparecimento de
novos olhares, diferentes formas de ver, apreciar e agir. Acreditamos também
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Figura 3 ∙ Educandas da Escola Municipal São Francisco, Praia do Forte-Bahia, fazendo pintura corporal com pigmentos naturais. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Educandos fazendo pintura no corpo do colega
e preparando a tinta. Escola Municipal São Francisco, Praia do
Forte-Bahia. Fonte: própria.
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que a utilização dos recursos naturais levaram as (os) educandas (os) a refletirem sobre possíveis alternativas dentro da sociedade consumista, na qual estamos inseridos, como também faz-nos pensar em posicionamentos de defesa,
preservação e estabelecimento de uma relação consciente com o meio ambiente — tão descuidado e degradado –—, uma vez que, coletamos o material sem
prejudicar o equilíbrio existente.
Os processos criativos mostraram que oportunizar às (aos) educandas (os)
vivências que possibilitem fazer escolhas, trocar ideias, construir conhecimentos, tomar decisões, trabalhar coletivamente, produzir e criar esteticamente,
contribuem para a reflexão e ação diante do mundo em que vivemos, fortalecendo assim a autonomia, a identidade e a subjetividade.
Ao fim, reiterando o pensamento deweyano, em que a concepção estética
não é contemplação passiva de objetos inertes, é ativa e dinâmica, pode-se aferir essa vivência em arte como uma experiência do ato expressivo, sensível e
criador em que ideias e sentimentos foram ordenados em uma mesma chave,
executados em uma mesma operação.
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“Não vamos complicar
as coisas por causa de um
quadro”: Cruzamentos
e mestiçagens entre teatro,
pedagogia cultural
e arte contemporânea
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Resumo: Tomando como estudo a peça

Abstract: Taking as study the play “Art” by play-

“Arte”, da dramaturga Yasmina Reza (1994),
este texto pretende refletir sobre algumas
das dimensões críticas do teatro contemporâneo. A partir de alguns princípios básicos
da chamada Pedagogia Cultural, propõe-se
uma análise de determinados aspetos da arte
visual de raiz abstrata e como podem intersectar a vida das pessoas comuns representadas pelos três personagens da peça.
Palavras chave: arte abstrata contemporânea / teatro / pedagogia cultural.

wright Yasmina Reza (1994), this text seeks to
reflect on some of the critical dimensions of contemporary theatre. From some basic principles
of the so-called Cultural Pedagogy, it proposes
an analysis of certain aspects of abstract visual
art and how they can intersect the lives of ordinary people represented by the three characters
in the play.
Keywords: contemporary abstract art / theatre
/ cultural pedagogy.

Dedicado ao Paulo Claro (ator, encenador, 1972-2001)
e às nossas utopias pensadas numa esplanada da praça do Giraldo, nas noites mornas
de Évora

“Não vamos complicar as coisas por causa de um quadro; a vida é muito
curta”. É este um dos diálogos que surge a um dado momento da aclamada
peça teatral “Arte” da dramaturga francesa Yasmina Reza (1994). Proferida
numa altura em que três amigos, reunidos à volta de uma pintura de arte contemporânea, adquirida por um deles (que gastou uma pequena fortuna!) estão
prestes a agredir-se depois de esgotarem, aparentemente, todos os argumentos
pessoais, numa suposta conversa de amigos.
A peça foi estreada em Paris no dia 28 de outubro de 1994, no teatro
La comédie des Champs-Élysées. Traduzida para inglês por Christopher
Hampton, é estreada nesta língua, dois mais tarde, em 15 de outubro de 1996,
com um sucesso tal, que fica por oito anos em cena no London's West End.
(Mateo, 2006).
Os êxitos precedentes e estrondosos fazem chegar a peça, outros dois anos
depois, em 1998, à Broadway, em Nova Iorque, onde estreia a 12 de fevereiro,
tendo tido 600 repetições nesse espaço emblemático das artes cénicas. Um
lugar mítico para qualquer ator.
Nesse ano recebeu o famoso prémio Tony para a melhor peça de Comédia
e continuou depois a fazer um trajeto pelo mundo latino, com reposições frequentes, que foram sendo realizadas até aos dias de hoje (Figura 1).
Em Portugal foi encenada pela primeira vez pelo malogrado ator António
Feio (1954-2010), tendo ele próprio participado na peça, juntamente com os
atores Miguel Guilherme e José Pedro Gomes que a representaram em 1998 (no
mesmo ano que estreou nos EUA!) no Teatro Nacional de S. João, no Porto, e
depois em Lisboa, no teatro Villaret. Em 2003 teve nova apresentação. Nas duas
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Figura 1 ∙ Cartazes de algumas das peças encenadas e em
encenação (2016) no espaço cultural Latino-americano.
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primeiras encenações teve um público de 200.000 espetadores. Um numero
verdadeiramente notável para o teatro em Portugal (Caetano, 2016).
No texto da peça, Yasmina Reza apresenta-nos uma visão sobre a amizade
entre três homens, disparada a partir das particularidades discursivas que
pertencem, por assim dizer, à estética contemporânea, em particular à que se
desenvolve à volta das artes visuais. E é esta característica da peça que a torna
interessante sobre o ponto de vista pedagógico, em particular, quando o que
está em jogo é, entre outras coisas, a discussão sobre os critérios valorativos
e mercadológicos da obra de arte contemporânea e das estéticas radicais com
que o modernismo foi povoando o espaço da criação plástica durante todo o
século XX, desde pelo menos o cubismo dos anos 10 do século passado.
Sérgio, médico bem sucedido, compra por uma pequena fortuna uma tela
completamente branca que logo a exibe a Mário, um dos amigos mais chegados. Dizer que foi “pintada” por Antrios (hipotético artista) seria um exagero,
porque na realidade a tela de 1,60 por 1,20 metros, é completamente branca. Na
verdade, no texto original, parece que possui umas riscas... brancas, que exigem
esforço visual ao observador para se poderem descortinar.
A peça revela, em primeiro lugar, uma das dimensões mais discutíveis da
arte contemporânea, que é a dimensão económica e mercadológica, frequentemente traduzida em valores de custo exorbitantes, quando o nome do artista
tem uma alta “cotação” no mercado, como se fosse uma ação de uma empresa
cotada em bolsa ou uma moeda qualquer. Então é o “investimento” bastante
elevado, feito pelo médico, aquilo que vai influenciar no relacionamento entre
os três amigos e, de alguma maneira, funcionar como detonador de uma série
de conflitos e tensões que vão modificar profundamente a relação entre os três.
“O quê! Deste 6 mil contos por esta... merda!?” Explode Mário, no início da
peça, depois de uma longa gargalhada sarcástica.
A aquisição e exibição da tela vai então revelar um mal-estar e uma espécie
de inveja, ou um ciúme, que vão afastando o comprador rico dos amigos menos
abonados – Mário e Ivo que, até aí, partilhavam a sua vida. A arte, enquanto
objeto de troca e de valor, funciona aqui como um elemento de diferenciação
social, revelando segmentos dentro de uma mesma classe social (média) que
por vezes emergem no diálogo. Mário é engenheiro, mas Ivo é um simples funcionário numa papelaria (que pertence ao tio de Catarina, a mulher com quem
irá casar! Casamento que os amigos tentam, indiretamente, evitar!).
Há então, nos diálogos da peça, um registo contínuo de uma divertida conversa de amigos, com ironias e sarcasmos à mistura (o modo como Ivo imita a
voz da própria mãe, a sua rábula sobre os convites de casamento, etc.). A peça
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Figura 2 ∙ “Quadrado branco sob fundo branco” (78,7×78,7cm,
óleo sobre tela), (Na legendagem do próprio MOMA “White
on White”). Museu Metropolitano de Arte Moderna de
Nova Iorque. (Disponível em: www.moma.org/collection/
works/80385?locale=pt. Download de 12/02/2016)
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corporiza então uma tensão tripartida entre três personagens. De um lado, a
consideração dos critérios valorativos da arte (e das “filosofias subjacentes!”
como ironiza Mário num dado momento do diálogo), do outro, algumas questões
de fundo das sociedades contemporâneas, nomeadamente a diferenciação cultural e social que o poder económico aquisitivo pode proporcionar e... a amizade.
Se nos colocarmos de dentro do mundo da arte contemporânea, concretamente da pintura, dos seus movimentos e das suas teorias que atravessaram
todo o século XX – um século notável de criação artística –, chegaremos a alguns
artistas que poderiam ter inspirado o radicalismo minimalista de Antrios, esse
artista inventado por Yasmina Reza. Mais do que o De Stijl (“O Estilo”) do
holandês Piet Mondrian, também conhecido como Neoplasticismo, surgido em
1917, em Amesterdão, parece ter sido mais o Suprematismo russo de Kasimir
Malevich, o movimento de arte que mais se aproxima da proposta desse quadro branco sugerido pela dramaturga francesa. Sobretudo, o famoso “Quadro
branco sobre fundo branco” de 1918 (Figura 2). Este quadro (a óleo !) de 78,7 x
78,7 cm, que tem um lugar de destaque na coleção do Metropolitan Museum
of Modern Art, de Nova Iorque – o famoso MOMA – também é, afinal, totalmente branco, apesar de, na verdade, se descortinar um quadrado, levemente
inclinado, pintado num outro tom de branco, que contrasta ligeiramente com o
branco do fundo (Figura 2).
Na Teoria e Crítica de Arte contemporâneas, estes movimentos são fundamentais para compreendermos outras propostas que se irão desenvolver décadas mais tarde (como o minimalismo, a arte conceptual e outros movimentos
inspirados na simplicidade radical destes movimentos da segunda década do
século XX). Datam de 1913 os primeiros esboços suprematistas de Malevich e
não deixa de ser espantoso a rapidez e a precocidade com que surgiram estes
movimentos que advogam a total ausência da referencialidade figurativa com o
mundo real. Sobretudo, se nos recordarmos que, mesmo depois de 1918, muitos
outros movimentos figurativistas continuaram o seu desenvolvimento.
Pode-se então dizer que peça de Yasmina Reza funciona como uma forma
pedagogia cultural, não só porque emerge de um espaço cultural não escolar,
mas porque também faz emergir uma área importante do pensamento estético
contemporâneo. Para Martins & Tourinho (2014:12)
(...) as pedagogias culturais aspiram empossar as práticas educativas com a energia
e eficácia das coisas vividas, tomando partido dos efeitos, usos e rumos que elas vão
concebendo e projetando em nossas identidades e subjetividades. É um campo que não
se aparta da escola, porém, vê a “escola” para além de um lugar fixo com fins prédeterminados.

Algo de fato existente no teatro contemporâneo é a ampliação das possibilidades
da cena, ou do que pode ser feito no teatro. Rompendo com os limites do drama
– característica do teatro moderno –, ele transborda qualquer tipo de conceito,
ao instaurar um teatro dinâmico, capaz de dialogar com diversas manifestações
artísticas, flertando com as artes visuais, com a dança e muitas vezes questionando as
fronteiras entre elas. (Guimarães, 2011:3).

Como já se assinalou atrás, a peça em análise propõe – com o pretexto de uma
conversa de amigos – pensar também sobre uma tema candente da arte contemporânea: o “valor” mercadológico da obra de arte e o desajuste com a simplicidade formal radical e a complexidade teórico-conceptual subjacente à produção da obra. Por
isso, na arte contemporânea, a aparência formal de uma proposta plástica – mesmo a
mais minimal – pode não fazer justiça a todo o investimento conceptual requerido a
montante, como atesta os escritos de Malevich dos inícios dos anos 20, cuja obra continuamos a achar um bom referente para relacionarmos com a proposta de Yasmina
Reza. Para o pintor russo (como poderia ser para o pintor imaginário Antrios)
(...) a tela suprematista representa o espaço branco, não o espaço azul. O azul não
permite a representação real do infinito. Os raios da visão se chocam, digamos, com
uma cúpula e não conseguem penetrar no infinito. O infinito suprematista branco
permite que os raios visuais avancem sem encontrar um limite (...) (Malevich, 1920
cit. por Lichtenstein, 2014: 95-6).
(...) o quadrado branco carrega o mundo branco (a construção do mundo) afirmando
o signo da pureza da vida humana criadora (Malevich, 1920 cit. por Lichtenstein,
2014:99).

Nestas experiências radicais de há cerca de uma centena de anos atrás (e é
espantoso que, na verdade, esta teoria tenha se desenvolvido há mais de século)
levadas a cabo pela vanguarda russa, depois de milénios de tradição, acopladas
a uma imitação da natureza, a cor (ou melhor a ausência dela) torna-se, por fim,
uma entidade independente no quadro.
As cores não pretendem exprimir nem significar nada senão a [própria] cor, mas,
na medida em que representam de um modo inteiramente puro o seu próprio valor
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É um pouco essas “coisas vividas”, no campo da visualidade e da apreciação
estética contemporânea, por parte de pessoas comuns, aquilo que esta peça de
teatro inscreve num espaço público, como é um teatro. Um espaço que também
é, afinal, de aprendizagem, onde se exerce, portanto, uma forma de pedagogia
cultural que pode ser bem potente e, inclusive, transdisciplinar.
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(...) provocam simultaneamente uma forma artística, um fenómeno, a partir da
superfície (Hess, 1961:67).

Assim, a arte contemporânea não só aparece nesta peça como uma arte crítica,
mas também (e sobretudo) como uma arte pós-crítica, na medida em que nos coloca
diante de um outro regime de possibilidades interpretativas. Os diálogos, no texto
teatral, e as ações dos personagens (a linha diagonal que Mário traça com o marcador negro na tela, onde faz deslizar um esquiador, a um dado momento da representação) impelem o público para outros caminhos de sugestões irónicas que não
estavam dados à partida. No fundo, permitem-nos fazer as perguntas que nos aproximam daquilo a que Canclini (2010) chama de “outros pactos de verosimilhança”.
Nesta perspectiva, a ideia é escapar de interpretações canónicas e homogeneizadoras para entrar numa espécie de regime de desconstrução ótico-cultural que nos permite ver as coisas de outra maneira. Deste modo, a pedagogia
cultural pode friccionar a pedagogia tradicional (e o conjunto de saberes “especializados” da Teoria e Crítica da Arte) levando-nos a perceber que os relatos
gerados por determinados fenómenos estéticos contemporâneos – com uma
tela completamente branca – são múltiplos, e que o dissenso perceptivo-sensorial trabalhado pela arte contemporânea, quando vivido por pessoas comuns
(e não por especialistas) acaba por ser libertador e democrático. Nem que para
isso tenha quase levado um grupo de três amigos à pancada.
Esta peça parece então colar-se a “uma pedagogia cultural de fronteira de
visualidades, uma pedagogia da diferença e dissidência porque se situa num
espaço entre, no qual as coisas não são umas ou outras, mas umas e outras.
Esta interseção pressupõe o conflito, um choque que rompe o consenso e abre
fendas estéticas que rompem ordens instituídas e produzem subjetividades”
(Fernández & Dias, 2014:101). E se entendermos bem a lógica que subjaz à
caracterização psicológica dos três personagens da peça, ela foi bem no sentido
de promover o conflito e o dissenso (mérito de Yasmina Reza) tendo como vetor
o desacordo estético entre um grupo de pessoas comuns.
Como sugere Guimarães (2011:4) ao conceber-se como experiência
a arte passa a ser algo intrinsecamente ligado à vida – não como imitação, mas como
potencialidade – e detentora de significados múltiplos, através do jogo de interação
entre espectadores e artistas. Ao não reproduzir o real tal como se apresenta, a arte
continua com ele conectada, ao invocar potencialidades, coisas que fazem parte das
nossas vidas, porém as quais nos desacostumamos a olhar.

Não podemos então analisar as formas de percepção, nem as mensagens
subliminais envolvidas no teatro contemporâneo, sem levar em consideração

deixa de aparecer com significados fechados e desponta como um contexto que chama
o espectador a compor sua visão particular sobre ele. Sem espectadores, não há nada,
apenas uma polissemia desenfreada e a busca de solução, ou melhor, soluções. Assim,
a estrutura fragmentária das artes contemporâneas é um convite à imaginação e à
disponibilidade do espectador (Guimarães, 2011:3).

Esta imaginação e disponibilidade do espectador facilita-lhe as aprendizagens informais. E ainda que não sejam inteiramente eruditas e validadas
pelos sistemas epistemológicos da academia, têm pelo menos o condão de o
despertar para outras realidades que, de outro modo, sem ser pelas práticas
imersivas da pedagogia cultural (com, por exemplo, pelo teatro) lhes estariam
inacessíveis. Daí que, com as pedagogias culturais, se expanda a consciência
de onde, como e por que aprendemos, mesmo que os cenários estranhos dessa
aprendizagem se configurem a uma sala preta. Um espectador imaginário, que
nunca terá estudado arte na escola formal, lembrar-se-á sempre onde, pela primeira vez, se deparou conceitos radicais de uma proposta artística sem forma e
sem cor, como é a do artista imaginário Antrios, diligentemente apreciado por
Sérgio. As pedagogias culturais “Enfatizam que, querendo ou não, continuamos aprendendo, independentemente do lugar em que estejamos, dos recursos
que dispomos, e manipulamos, das pessoas com as quais interagimos (Martins
& Tourinho, 2014:12). Neste caso, com atores de teatro e, de uma maneira mais
indireta, com um texto teatral e as estratégias persuasivas da sua autora.
Desta maneira, observar e assistir a uma peça de teatro contemporâneo
não nos remete somente para um estado de passividade perante o que é encenado. Ser espectador não significa estar menorizado em relação àqueles a que
se assistimos, nem em relação uma suposta mensagem, ou verdade, que é
expressa. Rancière (2010), considera-nos a todos espectadores, mesmo quando
experimentamos as situações mais prosaicas da nossa vida, estejamos na rua,
em casa ou no trabalho. O pensador francês não nos anula enquanto ocupantes
dos cenários diversificados onde se desenrola a nossa vida. Somos parte ativa e
não apenas contemplativa.
Se conseguirmos entender a arte como experiência estética poderemos
problematizar as separações entre arte e vida, e ver na arte, (seja teatral, seja
visual) não uma imitação, mas antes uma forma expressiva da realidade, uma
apenas entre outras tantas possíveis.
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a sua correlação com outras expressões artísticas, como a pintura contemporânea, no que é outro dos grandes méritos da peça de Yasmina. Noutras palavras,
a peça de teatro, como produto artístico,
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Essa perspectiva nos livra tanto da corrente kantiana, que vê a arte como mero
deleite estético, sem nenhum alcance na vida prática e totalmente descolada dela,
como daquela que trata a arte como algo que possui um sentido a ser logicamente
apreendido e extraído pelo espectador. (Guimarães, 2011:7).

Para Rancière (2005:17) é a abertura de um campo de “possíveis” aquilo
que propicia a emancipação do espectador. “A percepção envolvida nas práticas artísticas contemporâneas propõe uma redefinição das relações do espectador com as coisas e com os sujeitos”. E nesta redefinição cabe tanto o questionamento sobre regimes de visualidade academicamente instituídos, quanto o
questionamento de verdades estéticas aparentemente indiscutíveis.
E quando na peça surge a frase proferida por Sérgio, o comprador da tela
branca, “Não vamos complicar as coisas por causa de um quadro”, outra surge
imediatamente “A vida é muito curta”. Simples e incisiva. De facto, assim é. Na
peça, a amizade acaba por imperar sobre a vacuidade de uma pretensa sofisticação advinda de uma apreciação estética supostamente superior a qualquer
outra alternativa. No fundo, uma vitória do que é humano sobre os objetos que
parecem separar os homens.
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Resumo: Sugeri aos alunos de 9º ano que

Abstract: I suggested to my pupils from 9th grade

contextualizassem o vulgarmente descontextualizado. O objetivo era criar através de
uma reordenação de ideias, produzindo a
emergência dos afetos oprimidos que interferem no comportamento criando medos e
anulando desejos. Através do confronto entre divergências de natureza material, esperava-se que os alunos, no seu inconsciente,
perdessem medos e realizassem desejos.
Palavras chave: imaginação / identidade /
medo / desejo / inconsciente.

to contextualize what it is not usually contextualized. The aim was to create a new order of
ideas to produce the emergence of the oppressed
feelings that usually interfere on the behavior,
creating fears and annulling wishes. Through the
opposition between the divergences from material nature, it was expected that pupils, in their
unconsciousness, lost their fears and realized
their wishes.
Keywords: imagination / identity / fear / wish
/ unconsciousness.
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A arte que desperta
as memórias latentes:
medos e desejos
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Enquadramento da atividade
A imagem obtida pelo sujeito no termo da sua busca — por vezes mal revelada ao seu
autor — surge, então, como a expressão de um estado psicológico preexistente e, também, o que se nos afigura mais importante, como uma reação, como uma tomada de
posição sobre si mesmo. A imagem é um momento, não apenas da tomada de consciência confusa das tendências e das atitudes, mas também da constituição destas.
No decurso do ato de imaginar, com efeito, as tendências tomam forma, fixam-se
exprimindo-se, por via dos objetos que elas põem a descoberto (Malrieu, 1996:116).

Desafiei os alunos a encontrarem um objeto com o qual não tivessem ligação
afetiva e o revestissem com materiais sem qualquer ligação normal ou afetiva
com eles, autores, ou com o objeto revestido. Tratava-se de criar um desconforto que provocasse a necessidade de procurar um reconforto. Para isto, teriam
que recorrer ao discurso verbal, adotando um tipo de escrita poética ou filosófica. Tratou-se de abordar, de forma intersubjetiva, os problemas próprios da
adolescência onde se enfrentam medos e desejos de mudança onde as memórias adquirem outros significados mais atualizados na direção da formação de
uma identidade própria:
A adolescência é uma fase de reestruturação afetiva e intelectual da personalidade,
um processo de individuação e de metabolização das transformações fisiológicas ligadas à integração do corpo sexuado.(…) As mudanças são subtendidas pela revivescência do movimento de separação/individuação da primeira infância pela reativação
do conflito edipiano; pela desligação das imagens parentais infantis e a religação a
novos objetos libidinais; pelas relações defensivas com um ideal do Ego e as pulsões
para estabelecer um novo equilíbrio narcísico (recalcamento, deslocamento, projeção)
(Jalley & Selosse, 2001:32).

É neste contexto que analiso os trabalhos onde os meus alunos exploraram
a metáfora de uma maneira mais assumida ou mais sub-reptícia. Embora não
tencionasse ir tão longe como Duchamp, na exploração destes mecanismos de
comunicação, não nego que a sua postura me tenha influenciado no âmbito da
abordagem do objeto artístico:
…o facto de que Duchamp utilize continuadamente a linguagem como instrumento
indutor de saltos poéticos para, num movimento em espiral, conseguir que, de metáfora a metáfora, materiais e objetos adquiram o seu potencial sígnico máximo e se
convertam em abstrações físicas e visuais intensísimas, é coerente com a natureza
inevitavelmente lingüística das nossas relações com as aparências paisagísticas às
quais nos afetamos e que nos afetam (Molina, 2002:275).

Pressupostos

O objetivo principal neste contexto pedagógico, na minha ótica e prática, foi,
acima de tudo, que os alunos, através da experiência criativa, encontrassem um
caminho para a sua identidade, no sentido de uma consciência mais alargada,
do modo em que António Damásio a concetualiza:
Por um lado, a espécie mais complexa de consciência, a que chamo consciência alargada e da qual existem vários níveis e graus, fornece ao organismo um elaborado sentido de si — uma identidade e uma pessoa, o leitor ou eu — e coloca essa pessoa num
determinado ponto da sua história individual, amplamente informada acerca do
passado que já viveu e do futuro que antecipa, e agudamente alerta para o mundo que
o rodeia (Damásio, 2004:36).

Sublinho que, mais importante do que as aprendizagens operativas, são as
aprendizagens da formação da identidade dos alunos, através de uma criatividade materializada que os oriente para a procura de si, transformando os afetos
(que nos acompanham continuamente em toda a nossa experiência) negativos
em afetos positivos, desvanecendo os medos e concretizando os desejos primordiais: os que conduzem à felicidade. Não podemos sonegar que os afetos
são algo de permanente, embora estejam, por vezes, reféns de concetualismos,
ideais ou memórias, que nos impedem de entrar noutros patamares de consciência e maturidade.
…o afeto, como a emoção, podem desencadear as reações a uns estímulos determinados. Assim, (…) os objetos podem adquirir um afeto positivo através da simples exposição (o efeito da mera exposição). Em geral, o afeto associa-se com quase tudo o que
experimentámos na vida. Por exemplo, é difícil pensar num objeto, uma pessoa ou
uma experiência da vida que não provoque certo grau de afeto (Hogarth, 2002:90).
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Do ponto de vista linguístico, optei por associar o título dos textos aos títulos
da obra de cada aluno, dado não haver uma fronteira entre uma coisa e outra.
Alguns alunos não colocaram título no texto, pelo que a obra também não teve
título — o que não tornou os trabalhos menos interessantes.
Os resultados foram surpreendentes, mas de naturezas diferentes: uns objetivos e outros mais poéticos. As ideias que emergiram foram inéditas, criativas
e não banalizadas, porque foram ao encontro das suas idiossincrasias. Contudo, também houve casos em que os trabalhos eram interessantíssimos e, apesar disso, o texto não foi feito ou, se o foi, não chegou à essência indiciada no
trabalho.
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Reitero, deste modo, a importância da imaginação enquanto meio de criação materializada associada a uma verbalização reflexiva com as quais se encontra uma existência mais clarividente e expansiva da identidade de quem faz
a obra e o respetivo texto.
Se a personalização consiste num esforço para superar as divisões que impõem ao sujeito
compromissos divergentes, é possível afirmar que a imaginação é um dos seus modos
primitivos indispensáveis: aquele em que ele esboça, sem poder ainda defini-los com clareza, os meios de sair de si próprio, de conferir um sentido à sua vida condensando na
ação sonhada uma multiplicidade de existências separadas (Malrieu, 1996:241).

Numa palavra, era suposto os alunos entrarem nos meandros do seu inconsciente, confrontarem-se com o desejo e o medo de encontrarem uma identidade, invertendo a predominância das identificações, no sentido de crescerem
verdadeiramente.
Estudo dos resultados

Figura 1 ∙ “A vida tem bons e maus momentos”,
de aluna do 9ºano.

Perante este objeto artístico (Figura 1), cabe-me especular alguns aspetos
sobre a natureza humana, tendo como indícios alguns aspetos metafóricos
usados no texto da aluna. Um sapato de senhora, eventualmente indicando o
desejo da aluna de se identificar à sua mãe, traduz alguma dicotomia nos seus
sentimentos que, contudo, deseja conciliar, como é próprio da iminência da resolução do Complexo Edipiano dos jovens com estas idades. Uma adolescente
como esta precisa de se reaproximar da mãe, depois de uma aproximação ao
pai (quando em oposição à mãe), numa perspetiva de se identificar à mãe, para
se preparar para, mais tarde, encontrar a sua própria identidade feminina. Este
conflito de afetos pode ser doloroso, alterando o humor do adolescente, como
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o sugere a aproximação ao símbolo da mãe tendo como obstáculo um material
cortante como o é o vidro em pedaços.

Como o diz a aluna, este objeto faz-lhe lembrar a vida. E ela associa o vidro à maldade que, segundo ela, tem tanta preponderância que, por vezes, se
sobrepõe à bondade. Ora, esta oscilação em que todos vivemos torna-se mais
salientes os momentos de mudança da vida onde nos confrontamos a segurança que o habitual nos proporciona e o medo da realidade desconhecida. E esta
situação provoca uma crise onde surgem lutos, perdas e desilusões, das quais
resultam pulsões para estabelecer um novo equilíbrio narcísico (recalcamento,
deslocamento, projeção) onde se movimentam, com mais evidência, as energias do inconsciente.
Estou convicto que a imaginação, de associação livre e alicerçada em metáforas, seja sob a forma de material seja sob a forma linguística, é um caminho
possível para expandir as realidades oprimidas.
As obras de arte têm como função realizar, no sentido forte do termo, aquilo que no sonho não passava de uma aparência e, no mito, nada mais era do que significação. A
imaginação põe a descoberto um real oculto e desconhecido, escondido sob o real conhecido, «natural». Ela faz com que vejamos, escutemos e pensemos que existem, a um nível
mais profundo, outras realidades a que não estamos habituados (Malrieu, 1996:81).

Não é por acaso que aluna diz que escolheu esta combinação de materiais,
ela explica que “a vida tem momentos bons, em que aqueles que nos rodeiam e
gostam de nós nos dão carinho, amor, proteção, da mesma forma que o sapato
protege o pé, cuida dele, é nos momentos maus onde aparecem pessoas ou coisas más que nos deitam a baixo, «cortam» o coração e nos magoam, da mesma
forma que o vidro que nos corta e fere.” Neste contexto, a criação do objeto e
texto funcionaram como laboratório primordial de relação com a mãe, o pai, a
família e os amigos, pois, como diz a aluna, “sem eles, todo o conjunto (sapato,
vidro e vida) não seria igual, não teria tanto significado.” Apesar desta procura
de reequilíbrio ser doloroso, dado que o vidro corta, por trás dessa dor existe a
proteção intrínseca dos afetos cujo símbolo da mãe é o sapato.
Constatei nesta segunda obra (Figura 2) que a aluna, no seu texto, se distancia um pouco mais de seus afetos, contornando-os através de assuntos mais
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O afeto parece-se com a emoção no sentido de que reflete um estado físico. A diferença
é que o afeto em geral cria umas reações menos fortes do que a emoção. É mais «subtil» do que a emoção e está relacionado com o estado geral da pessoa num momento
determinado. Neste último sentido, o afeto é sinónimo de humor (Hogarth, 2002:90).
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Figura 2 ∙ “Sem título”, de aluna do 9º ano.

objetivos e sociais. Contudo, a reflexão socioeconómica não deixa de ser uma
tentativa de falar do seu íntimo. O prato, associado pela aluna a metade duma
esfera, leva-nos para a sua, presumível, sensação de incompletude, de falta de
identidade, ou de sentimento de que a vida, embora lhe parecesse esférica, afinal não o é. O superego é uma ideia errada de identidade enquanto formação
idealizada esférica/total do eu. A procura de uma identidade, e já não de uma
identificação, processa esse desfazer do eu enquanto total esférico.
Quando a aluna acrescenta as cascas de noz partidas, torna o a associação
simbólica da vida em algo de muito mais irregular e, portanto, mais rico, mais
híbrido, não linear, para além daquilo que é literal e aparentemente perfeito. No
fundo, a aluna quer criar um aspeto mais elaborado e diverso sobre o que vê na
realidade, desejando que esta não seja inócua e absolutamente redonda como
seria a esfera o com o é, em parte, um prato na sua crua existência funcional.
Deste modo, contraria a imitação passiva daquilo que é redondo na sociedade
no sentido lato, procurando o irregular e diferenciado.
Com a imaginação estamos, pois, perante, em certo sentido, a criação pelo próprio sujeito da representação desse outro que ele queria ser, por oposição à representação que
tem daquilo que é. A imaginação apareceria, então, como uma superação da imitação
passiva, da adesão automática às regras sociais (Malrieu, 1996:239).

Figura 3 ∙ “A realidade de uma vida”, de aluna
do 9º ano.

Esta terceira escultura (Figura 3) sinaliza a transição da aluna de uma identificação forte ao passado, para passar a criar uma identidade sua. Trata-se da
incursão na realidade de uma pré-adulta. Nesta viragem para novas circunstâncias, diz a aluna, “talvez a vida nem sempre seja como nós a vemos ou imaginamos” — como o idealizou na sua remota infância — pois até então, como o diz
a adolescente, “sonhamos com tudo perfeito na vida, em que temos tudo o que
queremos com muita facilidade”, mas, “na realidade, nem tudo se passa assim,
nem tudo é perfeito.” Esta nova realidade, em que os adolescentes entram, com
mais responsabilidades, com diferenças fisiológicas, físicas e psicológicas, na
nova situação, segundo a aluna, “temos de lutar por aquilo que queremos; ao
longo da vida, passamos por momentos bons e maus, até conseguirmos alcançar os nossos sonhos.” A consciência desta aluna tornou-se mais alargada, não
só por viver outra noção de tempo, como pelo facto de ter uma experiência diferente com a dor, com a alegria e com a frustração e sua superação.
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A aluna diz que a sua escultura “retrata o planeta Terra daqui a alguns anos,
todo em cacos, precisamente, em pedaços.” Porém, o Mundo em pedaços não
é a premonição de um caos, significa que terá que passar pelo luto da sua identificação infantil aos pais normativos, da qual terá que sair encontrando a sua
própria identidade.
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Do ponto de vista simbólico, esta aluna associa “a rosa à vida bela e pacífica,
a trança entrelaçada significa o longo da vida com bons e maus momentos, a tinta vermelha significa a dor e o sofrimento, os brilhantes os bons momentos da
vida, alegria a felicidade e as peças de ferrugem significam o envelhecimento.”
Ora, para alguém ter consciência destas tendências ora negativas ora positivas,
há a necessidade de ter capacidade de sair do seu eu, e num sentido intersubjetivo, de se colocar no lugar do outro, de conseguir ser observador de si próprio,
equacionando a vida não como uma fatalidade, mas como um percurso oscilatório, onde a “consciência é a função biológica crítica que nos permite conhecer
a tristeza ou a alegria, sentir a dor ou o prazer, sentir a vergonha ou o orgulho,
chorar a morte ou o amor que se perdeu” (Damásio, 2004:23).
Estou convencido de que esta experiência criativa ajudou a aluna a falar de
coisas internas, através do uso dos materiais enquanto metáforas. Estes materiais não são os nossos sentimentos sobre a riqueza da vida, mas nós projetamos
sobre eles os nossos sentimentos, como se de espelhos se tratassem (Elkins,
1998) e nos devolvessem aquilo que está muito aquém da superficialidade, está
nas profundezas do inconsciente, na iminência de se tornarem visíveis, criando
assim a possibilidade de se salientar o nosso eu a caminho de uma identidade,
para lá da identificação. Isto, tendo em conta que a dialética objeto-palavra, no
âmbito da imaginação criativa, permite que o eu mais profundo e genuíno se
manifeste paulatinamente dando corpo ao self.

Figura 4 ∙ “Caixa da vida”, de aluna do 9º ano.

O importante fenómeno do conhecimento tácito ou implícito (a capacidade de compreender, depois da exposição, observação ou interação, como funcionam determinados
fenómenos, apesar de este conhecimento não se saiba verbalizar) (Hogarth, 2001: 113).

Neste projeto, embora o processo criativo fosse intuitivo, foi possível convertê-lo numa manifestação deliberada através da verbalização do que os afetos provocaram na consciência dos alunos. Neste contexto, não excluiria a possibilidade
de esta aluna, através da verbalização da sua criação, estar a fazer um luto da sua
fase de crescimento anterior, que era um fenómeno quase exclusivamente de
identificação, para passar a uma fase onde procura a identidade própria.
Deixar para trás as identificações que lhe davam conforto e segurança nem
sempre é fácil, pois cria-se um fosso que terá que ser preenchido pelo conforto e
segurança que a sua identidade lhe proporcione. Um conforto e segurança que
não são plenos, não são, simbolicamente, nesta aluna, luxuosos — o que induzi
na interpretação das últimas palavras da aluna que diz que a sua vida “não é
uma vida de luxo mais é a minha vida”, acrescentando que “outros vivem na escuridão e, muitas vezes, na sombra dos superiores, uma caixa sombria.” Aqui,
a aluna revela que já ultrapassou este luto, isto é, a situação sombria onde não
havia a possibilidades da “caixa” ser aberta, onde a sombra prevalecia, onde
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Esta quarta obra (Figura 4) é uma caixa coberta de fechos éclair que serve
para guardar e proteger algo. Tantos fechos éclair revelam, mais do que formas
de fechar, possibilidades de abrir, de revelar a intimidade, de guardar e proteger, mas também de partilhar a contagiar.
Diz a aluna que “a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa alma e o nosso
espírito são como uma caixa; uma caixa onde guardamos tudo o que vivemos,
sofremos e usufruímos; onde guardamos tudo o que fez rir e amar, odiar e detestar…uma caixa em que está tudo o que já dissemos e onde se encontram as
nossas pequenas ou grandes memórias e mesmo aquelas que estão esquecidas
no nosso presente, mas que acabamos por relembrar.” No fundo, a aluna remete o objeto que criou para uma projeção do seu eu profundo, tornando a caixa
uma janela da alma que, por sua vez, absorveu uma diversidade de afetos em
todo o contacto com o meio.
A caixa guarda objetividades e subjetividades, ou seja, pensamentos e sentimentos — o que acontece sempre em forma de memórias agregadas a afetos
que em nós habitam, que usamos subliminarmente a cada momento (ou manifestamente, quando o desejarmos verbalizar se o conseguirmos), pois trata-se
de um fenómeno intuitivo que é, segundo Hogarth (2001):

446
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

a luz do eu não dava visibilidade à energia do inconsciente. Contudo, a aluna
reconhece que ainda não ultrapassou completamente esta fase de procura da
felicidade de uma luz que ilumine o eu. Por fim, a aluna desabafa, dizendo que
“um dia, quando todos nós tivermos a caixa completamente cheia, seja com o
que dor, a caixa é fechada e nunca será aberta, isto é, morremos.” Contudo, a
morte e respetivo luto simboliza o abandono da infância com todas as identificações aos pais idealizados. Sendo que esta transição acarreta dor e medos e ao
mesmo tempo desejo e prazer de mudança.
Enquanto a dor está associada a emoções negativas, tais como angústia, medo e tristeza, cuja combinação constitui aquilo que regularmente denominamos sofrimento, o
prazer está associado a diversas tonalidades da felicidade, orgulho e emoções de fundo positivas (Damásio, 2002: 99).

Digamos que a imaginação pode ser nestas idades um meio de imergir nos
medos e desejos dos alunos, e que o processo criativo onde o objeto dialoga ou
discute com o material que o reveste, proporciona uma incursão pelas dicotomias da vida, de tal modo que a identificação deixe de predominar, dando lugar à
orientação para o encontro de uma identidade. Muito embora esta divergência de
tendências nunca se anule, apenas poderá haver uma maior força de uma ou de
outra conforme nos deixemos ou não conquistar pelos nossos desejos e conforme nos deixemos dominar ou não pelos nossos medos, de sermos nós próprios.
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Resumo: Sendo que a atividade em foco

era a da execução de um Flip Book, surgiu a necessidade de dissociar o Desenho
Analógico dos Meios Digitais muito familiares aos alunos dos 12ºanos.
Apoiando-nos em vários autores e artistas
para melhor poder passar essa mensagem
concluímos que, mesmo assim, a dependência
dos programas digitais supera a criatividade
resultante da “vontade da mão” e da “alma”.
Palavras chave: Flip Book / desenho de observação / criatividade / meios digitais.

Abstract: The activity of the moment was the

production of a Flip Book, and so the need
arose to decouple the observation drawing from Digital Media, quite familiar
to students in their last high school year.
Relying on various authors and artists to
better be able to pass this message we concluded that, even so, the dependency of digital software surpasses the creativity arising
out of the “will of the hand” and “soul”.
Keywords: Flip Book / observation drawing /
creativity / digital media.
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Flip Books: the call for creativity
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Introdução
Nesta turma do 12º ano, na disciplina de Desenho B, e ao fim de alguns meses
de trabalho em que a figura humana esteve na base de vários e diferentes exercícios, de acordo com a planificação feita pelos professores, a seguinte atividade a ser executada pelos alunos era a de um Flip Book.
Esta é uma turma onde existem alunos ouvintes e surdos (a maioria), em
contexto bilingue, e em que um dos professores, constituintes do par pedagógico, é um surdo profissionalizado em Artes.
Constatamos que os surdos são indivíduos semelhantes a qualquer outro, com características pessoais, apenas portadores de uma surdez. A experiência da surdez lhes
permite perceber o mundo de forma diferenciada através do sentido visual. Essa perceção diferenciada cria uma cultura específica com códigos próprios, formas de organização, de solidariedade, de linguagem, de juízos de valor, e de arte, distintas da
cultura abrangente da sociedade onde a maioria é de ouvintes (Moreira, 2007).

Autores como Mark Marschark (2008), Oliver Sacks (1998) ou Vygotsky
(2007), nos seus trabalhos sobre as relações entre pensamento, linguagem e
surdez, falam-nos do fato de que os surdos podem apresentar dificuldades no
raciocínio abstrato, sobretudo quando a aquisição da Língua Gestual é feita tardiamente. Este é um aspeto que carateriza a maioria dos jovens surdos desta
turma e é um dado que se deve ter em conta durante a leitura deste artigo.
Num livro de páginas coloridas, oferecido pelos professores, os alunos
deveriam apresentar uma sequência de imagens (figurativo-narrativas ou
expressivo-abstratas) de modo que ao ser desfolhado parecessem ganhar movimento e animação.
Os vários conteúdos expostos na planificação, tais como os processos de
análise e o estudo de formas, através da observação do corpo humano, da sua
anatomia e cânones, foram sendo abordados várias vezes e de diferentes formas. Como objetivos específicos a atingir realçamos os de saber traduzir uma
ideia criativa em linguagem gráfica, compreender e aplicar as regras inerentes à
estruturação de um projeto tendo em conta a expressão pessoal e o observador
de acordo com uma metodologia faseada e, por fim, identificar os mecanismos
decorrentes das sessões de agilização de pensamento. Se por um lado, de uma
forma mais ou menos eficaz, os conteúdos e objetivos foram sendo cumpridos,
por outro estiveram sempre presentes fatores de constrangimento no campo da
inovação em relação ao desenho de observação e a representações expressivas
de movimento (Figura 1 e Figura 2).
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Figura 1 ∙ Desenho de uma figura feminina. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Pintura da figura. Fonte: própria.
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Duas razões principais apontam para esta dificuldade por parte dos alunos. Em primeiro lugar o reduzido número de horas de desenho (4 tempos por
semana) em relação aos objetivos esperados. Em segundo lugar, os processos
criativos e os recursos potenciadores dos mesmos encontram permanentes barreiras criados por jovens bastante familiarizados e envolvidos em processos de
criação digital, uma vez que este grupo de alunos pertence a um Curso de Imagem Interativa, onde o processo digital impera. Ao abordar a execução de um
Flip Book esse constrangimento ou dificuldade ficou bem patente. Em outras
disciplinas como, por exemplo, a Oficina de Projetos Multimédia, já os alunos
tinham posto em prática trabalhos de Stop Motion, e em quase todos usando
suportes fotográficos. Agora tratava-se de um Flip Book desenhado, cumprindo
com os objetivos estipulados pelo programa e planificação e sem o uso de ferramentas digitais. Como?
1. A visita de um Storyboarder
Todos os alunos, independentemente da sua idade e do ano de escolaridade em
que se encontrem, surdos ou ouvintes, reconhecem muito bem personagens
animados ou heróis de Banda Desenhada, e todos têm a perceção de que cada
uma dessas personagens foi anteriormente criada/desenhada por alguém. Mas
o produto final das principais e mais conhecidas criações da animação aparece sempre ligado a programas de televisão, computadores e cinema e, por isso
também, a perceção que todos os jovens de hoje têm sobre o produto final é de
que tudo é feito exclusivamente através de meios digitais.
Precisávamos de desmistificar essa ilusão e, com a visita de um Storyboarder
e de outras referências resultantes dessa mesma visita, os olhares foram desviados, ainda que por breves aulas, somente para o desenho analógico. Importante
era que os alunos tivessem contato com um exemplo vivo que assumisse como
profissão a tarefa de “Desenhar histórias”.
Convidámos o Storyboarder/ ilustrador Jorge Barros (Figura 3) que em 2012
era o responsável pelo departamento de realização dos storyboads da primeira grande produção nacional de animação, os Nutri-Ventures. Todos os alunos
reagiram positivamente e com entusiasmo ao recordar estes personagens.
Jorge Barros começou por relembrar, desenhando para todos, quais os princípios básicos da representação de uma figura em movimento, de forma muito
esquemática, mas eficaz (Figura 4) e transmitiu aos alunos a ideia de que desenhar à mão responde a perguntas e objetivos sobre como estruturar movimentos e dar “alma” ao que se desenha cujas técnicas digitais não conseguem
responder nunca. E acrescentou, fazendo alusão a todo o processo que envolve
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Figura 3 ∙ A visita de Jorge Barros. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Apresentação esquemática do movimento, por Jorge Barros.
Fonte: própria.
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a criação de uma série animada, que voltamos sempre ao desenho para nos encontrarmos a nós próprios e ao que a nossa mão pode descobrir e aí percebemos
que o desenho analógico não termina nunca. Podemos até descobrir que dominamos a sua técnica mas nunca se alcança um estádio final (acabado) pois o desenho evolui sempre. É a isso que chamamos de Work in Progress. É o estímulo
ao raciocínio permanente e à plasticidade das ideias que faz com que passemos
do papel para o computador, e nunca o processo é o contrário.
Durante a sua explicação sobre como criar um storyboard (Figura 5), Jorge
Barros foi fazendo referências a outros autores (criadores de animações) como
Norman McLaren que, curiosamente, alguns dos alunos já conheciam precisamente por já terem aprendido técnicas de stop motion. Também foram feitas referências aos professores de desenho da Disney, deixando a ideia de que
mesmo em profissionais altamente qualificados do mundo da produção de animação como a Disney, têm aulas diárias de desenho ao vivo para ensaiarem e
resolverem problemas de representação. Karl Gnass, Mark McDonnell e Bob
Kato continuam, hoje, a tradição que desde 1932 os estúdios da Disney têm na
oferta de aulas de desenho a todos os seus profissionais (Karlin, 2014).
2. Norman McLaren
Esta é uma altura do ano em que os alunos revelam cansaço e que são necessárias estratégias extras de motivação e concentração no trabalho que se lhes
exige. A visita de Jorge Barros começou por fazer parte dessa tentativa que teve
sequência com a passagem (vídeos) de algumas das animações de Norman
Mclaren, como por exemplo Dot’s (Figura 6), Pen Point Percussion e Pas de Deux,
são vídeos que foram feitos entre os anos 40 e finais dos anos 60, numa época em que as animações não eram, de forma alguma, executadas através dos
meios digitais que hoje conhecemos.
Era necessário dar exemplos do que é possível fazer sem a utilização de
programas informáticos. Para além disso, a simplicidade das formas escolhidas por McLaren, quase sempre pontos e linhas em movimento e constante
demonstração de intenções e emoções, serviram de exemplo aos alunos de
que nem tudo o que se desenha precisa de assumir formas complexas para
que seja válida uma determinada ideia. A mensagem que retiramos do seu
trabalho é a de que quando começamos um desenho não sabemos como ele
vai acabar e que quando se está a animar uma figura, transformamo-nos nela
e sentimos o seu movimento.
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Figura 5 ∙ Storyboard de Jorge Barros. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Dot’s. Norman McLaren (1940).
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=E3-vsKwQ0Cg
Figura 7 ∙ Trabalho de um aluno. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Trabalho de uma aluna. Fonte: própria.
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3. Suporte teórico prático
Luísa Dauphinet de Barros, na sua tese de Mestrado em Desenho, com o título
“O desenho de observação e a literacia visual”, pela Faculdade de Belas Artes
de Lisboa, em 2004, tinha já abordado a dicotomia digital/analógica. Na sua
tese, Barros recorda que “Joaquim Vieira, a propósito do seminário sobre as novas perspetivas do ensino artístico (2001), introduz a questão da substituição do
desenho analógico pelo digital. A necessidade de recorrer ao computador, para
produzir imagens, torna-se uma realidade incontornável, gerada pela urgência
de produção das mesmas, por sua vez imposta pela própria dinâmica do mercado ligado à imagem. Conclui, ainda assim, que o lápis continua a ser um mediador rápido, económico e versátil entre a ideia e a imagem” (Barros, 2004: 89).
Joaquim Vieira, numa história imaginada e passada em 2025, contava-nos que,
Um dos gurus do desenho assistido por computador dizia, há meses, que o computador nunca poderá destronar o lápis que além de simples é muito barato. Ele referia-se
à capacidade de representação de imagens num processo projectual. Responder a estimulos mentais perdendo o menos possivel da relação entre a mente e o corpo. Como se
recordam na escola de Lavra, vai-se desenhar em 2025 sem usar sequer o corpo. Usa-se
só a mente. Tudo aquilo que nos vier à cabeça poderá ser imediatamente concretizado
numa imagem e alterado segundo as nossas vontades. Mas quais serão as vontades de
um ser que não precisa de corpo? Que não utiliza o corpo, que não utiliza a mão, que
não apalpa? Como se pode estimular a imaginação? Como se consegue potenciar a
produção inovadora, acima de tudo qualificada, de imagens de projetos. O universo
da realidade virtual é um universo tendêncialmente entrópico? Não concebemos como
é que um sistema artificial, uma realidade que não conhece o acaso e o caos pode ser
criativa. O que caracteriza o desenho manual é que nunca se sabe o que vai sair porque não há programa nem a possibilidade de gerir dados, sistematicamente, mas sim
Saber. Isto é, ter uma intuição, mais ou menos clara de que, face aos dados recolhidos,
determinada solução é a melhor quando nada indica que seja.(…)
Gostamos de ver desenhos porque sabemos que eles foram Feitos. Isto é, vividos pela
pessoa no seu todo e na máxima circunstância. O Desenho é forma de dar sentido
ao corpo que pensa em si. Suspeito que o uso da mão no desenho é uma invenção
do corpo para se libertar. Ou então o desenho é a artimanha do espírito para que o
corpo humano, através da mão, não enfraqueça e possa desaparecer.(…) A base de
desenhar e do pintar é a diferença em cada momento. A máquina só reconheçe a
regularidade. As artes plásticas permitem conheçer, dominar e aprofundar o conhecimento da imagem numa dimensão humana que nunca pode ser substituida por
uma máquina (Vieira, 2001: 109, 111-2)

Abordando os aspetos cognitivos relacionados com o ato de desenhar, Barros afirma que “são diferentes as funções cerebrais envolvidas consoante o
tipo de desenho: no caso simbólico, as funções cognitivas dirigem-se para a

4. O trabalho dos alunos
Foi feito feito um pequeno e informal inquérito aos alunos após a execução dos
Flip Books e, curiosamente, todos os alunos disseram que preferiam desenhar
à mão mas que, no entanto, sentiam muitas fragilidades nessa área. Afirmaram, também, que mesmo assim estão convencidos que os meios digitais serão (ou já são) as ferramentas mais utilizadas. Todos concordaram que todas as
iniciativas, por parte dos professores relativamente ao incentivo e motivação à
execução dos Flip Books, tinham sido muito úteis sobretudo para entenderem
melhor as grandes diferenças entre desenhar à mão e desenhar através de um
programa digital. Todos mencionaram a grande ajuda que a visita de Jorge Barros proporcionou no desenvolvimento das suas próprias ideias para o projeto.
No entanto, os trabalhos apresentados pelos alunos e o fraco entusiasmo
que professores observaram durante a execução do projeto, comfirmaram
alguma falta de ousadia na resolução do proposto (Figura 7 e Figura 8). Este
resultado poderá ter influenciado pelos modelos esquemáticos apresentados
pelo Jorge Barros, pelo enfase dado no movimento e não na figura em si (ou no
detalhe) bem como no curto tempo da atividade, uma vez que se pretendia uma
concepção mais abstrata (Figura 4).
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identificação e resolução de um problema, como a interpretação de um mapa
ou a descodificação de um esquema. No caso da imagem obtida através do
desenho de observação, a comunicação é frequentemente menos funcional e
mais estética” (Barros, 2004:31). Fazer um desenho desperta o funcionamento do nosso cérebro e do nosso raciocínio relativamente às estruturas próprias
da visão, tanto a nível da identificação como da memória visual. Mesmo quando um desenho é realizado sem qualquer objeto, como referente imediato, e
ainda que não apresente imagens diretamente retiradas da realidade visual,
está dependente da utilização de estruturas da memória visual para a sua realização” (Barros, 2004:32-3).
Segundo Sara Bahia, quando aborda a vontade de hoje se avançar nos conhecimentos teóricos, “a tónica deve ser antes na criatividade, isto é, na produção de ideias novas poderosas sobre os vários domínios do conhecimento
científico, tecnológicos, artísticos ou humanístico” (Bahia, 2002:110). “Porém,
muitas vezes a criatividade é socialmente inibida. Não obstante a comunidade
escolar ter vindo a valorizar a criatividade como objetivo educacional fundamental, esta parece ainda não constituir uma prioridade a não ser pontual e parcialmente” (Bahia, 2002:111).
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Conclusão
A execução de Flip Books por parte dos alunos do 12º ano (Desenho B), sem contrariar as linhas estipuladas pela planificação de aulas, poderia ter acontecido
mais cedo relativamente ao ano letivo. Esta atividade foi deixada para o final do
ano letivo propositadamente. Achou-se que seria a altura ideal para deixar uma
mensagem importante a todos os alunos que agora terminam o seu percurso no
Secundário : a criatividade está irremediavelmente ligada ao corpo, ao fazer,
ao sentir. Ao analógico! Se quisermos ser criativos, se quisermos pôr a emoção,
o movimento e expressão no nosso trabalho, isso só pode vir de nós. É a nossa
intuição, é a observação, e não as regras estipuladas por programas digitais que
temos que, apesar de tudo, aprender a utilizar.
A estratégia da vinda do storyboarder, no sentido de apelar à criatividade
dos alunos através de uma correlação que lhes era familiar entre o conhecido
digital e o seu suporte analógico, revelou-se, mesmo assim, pouco potenciadora da resolução mais criativa do trabalho proposto.
Serve-nos de reflexão futura. Se o mesmo exercício tivesse sido feito mais
cedo no ano letivo, obtendo os mesmos incentivos que agora receberam, os alunos teriam apresentado o mesmo tipo de resultados?
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Resumo: Explorar o Número de forma gráfi-

ca, simbólica e/ou comunicacional. Utilizar
o número como elemento aglutinador no
Desenho, na Pintura, na Escultura e no
Design Gráfico, através de uma metodologia
que estimule a imaginação e a criatividade
dos alunos, numa envolvência reflexiva sobre a intervenção artística no espaço escolar, desafiando outros campos disciplinares.
Palavras chave: Número / Forma / Símbolo /
Arte / Comunicação.

Abstract: To explore the number concept in

a graphical, symbolical and/or communicational way. Using the number as a cohesive
element in Drawing, Painting, Sculpture
and Graphical Design through a methodology that stimulates the students’ imagination and creativity in a reflective environment about the artistic intervention in a
school domain, defying other academic areas.
Keywords: number / shape / symbol / art /
communication.

Introdução
Segundo o programa da disciplina (Portugal, Ministério da Educação, Direcção
Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular, 2005):
Oficina de Artes é uma disciplina cujo nome releva da noção de ofício, no sentido
que lhe é conferido actualmente 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.
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The magic of numbers
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A disciplina de Oficina de Artes contempla no seu programa a possibilidade
de Criação artística em várias áreas (Módulo 3-Áreas de desenvolvimento e
concretização do projeto). Do Desenho ao Design (gráfico ou de equipamento),
passando pela Escultura e abrangendo campos no domínio dos Audiovisuais, é
possível criar projetos muito diversificados.
O desenvolvimento dos projetos pressupõe, naturalmente, uma sequência organizada e metódica de trabalho, sujeita a uma evidente metodologia projetual.
Num projeto, independentemente da sua natureza, a dúvida , a discussão e a
partilha são fundamentais, senão no avanço do projeto, pelo menos na sua riqueza.
Diz-se, a este propósito, que a dúvida impulsiona o conhecimento, assim
como a necessidade cria o objeto.
No entanto, e apesar de estarmos num nível de ensino (12ºano) que, à partida, permitiria um clima de reciprocidade à ideia alheia, a resistência que,
amiúde, encontramos quando pedimos aos alunos para trabalhar em grupo,
é notória. Piora, se for o professor a definir os grupos. Curiosamente, quando
questionados sobre pedagogias e estratégias diferentes, os alunos mencionam
o gosto pelo trabalho de grupo. Será porque consideram possibilidade de delegar responsabilidades em colegas mais empenhados, recolhendo para si, apenas, um salutar convívio?!
Apesar das considerações anteriores, é prática comum propor nas minhas
aulas de Oficina de Artes um projeto de intervenção artística no espaço escolar realizado em grupo, tendo em atenção os objetivos (5 e 6) da disciplina
“Trabalhar em equipa, gerindo as competências à concretização de um projeto artístico” e “Intervir criticamente no âmbito da realização plástica, na
comunidade em que está inserido” Habitualmente este é o último projeto do
ano letivo, momento em que, supostamente, os alunos adquiriram condições
para trabalhar de forma (mais) autónoma. Desta vez, o desafio era os números
— A Magia dos Números.
1. Enquadramento do tema
O tema estruturante, “Magia dos Números,” surgiu, entre outros possíveis, que
anualmente vou hierarquicamente colocando na minha bolsa de opções. A decisão
depende essencialmente do perfil da turma: interesses, ritmos e percursos desenvolvidos e, também, de outros fatores contextuais, como o tempo disponível.
Apresentada a proposta de trabalho nos seus objetivos e limitações (materiais, técnicas, temporais e financeiras), foram constituídos os grupos de trabalhos tendo como critério o fator heterogeneidade /diversidade de perfis, competências e desempenhos, visando oportunidades de equidade e de sucesso.
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Cada grupo deveria, mediante o tema estruturante selecionar uma área de
intervenção / concretização plástica: Pintura, Escultura e Design (de Comunicação ou de Equipamento), tendo como principal objetivo a Intervenção Artística no Espaço Escolar.
Inicialmente, senti alguma resistência ao tema. Afinal, o que é que os números
têm a ver com a Arte?
Bem, quase tudo!
E de formas muito diversas. Falar de números é também falar de cálculos
e falar de cálculos é falar de Matemática. Até porque Arte (também) é Conhecimento e este interseta diversas (senão todas) áreas do Saber. A interdisciplinaridade criada pela transversalidade do currículo deve, certamente, ser uma
preocupação na Educação, numa visão de equidade e complementaridade.
“O homem fez arte usando Matemática, e construiu Matemática observando
as artes” (Barco, 2005).
A Matemática e a Arte têm interagido ao longo dos tempos com resultados
ao nível da criatividade, estética, universalidade, simetria, dinamismo, ordenação e rigor. A Matemática tem um potencial de revelação de estruturas e padrões, de classificação da geometria das formas, enriquecendo o imaginário de
forma estruturada, influenciando muitas correntes artísticas. Por seu turno, a
Matemática evoluiu por motivações de ordem estética. A beleza é de facto um
dos objetos principais do raciocínio e das demonstrações matemáticas.
Hardy, um matemático inglês, afirmava que “um pintor tal como um matemático fazem padrões. O pintor com formas e cores e o matemático com ideias
formalizadas de uma forma rigorosa e objectiva. Os padrões devem ser belos e
ajustarem-se de forma harmoniosa e perfeita”. Desde a antiguidade grega se
começou a notar essa influência. Exemplos marcantes são a presença do número phi, uma dízima infinita não periódica, na arquitetura clássica, designadamente no Pártenon, através das proporções consideradas iguais a este número
também chamado “número de ouro”, presentes nas fachadas de formas rectangulares. Também no Renascimento, Leonardo da Vinci utilizou estas “proporções de ouro” e figuras geométricas “escondidas”, na criação dos famosos
quadros “Mona Lisa”, “A ultima ceia” e o “O homem de Vitrúvio”. Outro exemplo seriam as complexas estruturas presentes na cúpula de Brunelleschi, nas
curvas de Niemeyer e nos cálculos de Joaquim Cardozo na busca da estética do
raciocínio. A outro nível M.C. Escher, um artista gráfico holandês da primeira
metade do século vinte, inspirado pela matemática criou várias obras que geraram novas noções de perspetiva e de aproximação ao infinito, todas elas envolvendo conceitos geométricos elaborados. Na arte romana e árabe clássica
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está muito presente o rigor do conceito de simetrias matemáticas, patente nos
mosaicos e outras peças de arte. Usavam soluções de padrões e pavimentações,
obtendo-se uma distribuição das cores, formas e ocupação espacial, todos eles
gerados por objectos matemáticos.
1.1 Subtemas: projetos e áreas de concretização
Desvendada a ponta do mistério, foi pedido aos grupos a escolha de um número, o estudo da sua simbologia (nos seus diversos níveis, gráfico, simbólico
ou até esotérico) e a sua relação com a Arte, concretizada numa obra plástica
numa das áreas de opção.
Um dos grupos decidiu escolher o número três, por lhe atribuírem uma conotação positiva para todos os elementos do grupo (sorte). O projeto, de Design
de Equipamento seria um sofá de jardim para duas pessoas, cuja configuração
ergonómica depende do número selecionado, e, perfeitamente identificável
numa vista superior. O material escolhido seria espuma de poliuretano (Figura
1). A leveza do material permitiria o transporte fácil para qualquer ponto do espaço exterior, onde se pudesse ler ou simplesmente descansar ou conversar no
vasto espaço verde circundante que a escola possui.
A área de concretização plástica do segundo grupo foi o Design de Comunicação, que decidiu cruzar a linguagem dos números, enquanto sequências
de formas/símbolos com outro tipo de linguagem menos utilizada, ou pelo
menos mais especifica de determinados grupos, os invisuais. Falo da linguagem Braille — alfabeto convencional cujos caracteres se indicam por pontos
em alto relevo. O deficiente visual distingue por meio do tato, que aqui aparece representado por pontos que são micro imagens do espaço escolar (Figura 2). Estes pontos “ilustram” a frase do patrono da Escola, Miguel Torga
— “Com asas de poeta, voa-se no céu!”
Uma grande tela de cerca de 2 metros de comprimento (Figura 3) representou o número treze, na sua dimensão simbólica, o azar (bem, para alguns
será sorte). Treze elementos (cadeiras) aparecem num movimento espiralado, numa ascendente gradação que culmina com a saída da tela do décimo
terceiro elemento para o chão. A “ação” decorre sobre o olhar atento de um
gato preto. A sorte, o azar, o preconceito ou simplesmente a estética da forma.
A realidade dos números ou/e a realidade das coisas?
Atrevo-me a dizer que são evidentes as referências ao surrealismo naturalista.
Giacometti (escultor e pintor) foi uma referência neste grupo escultórico, em que cada elemento do grupo optou por, através de uma linguagem
comum, criar o seu “número” (de pauta), procurando explorar a forma e a

461
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 1 ∙ Projeto 3-Sofá nómada. Projeto no
âmbito do Design de Equipamento.
Fonte própria.
Figura 2 ∙ “Com asas de poeta, voa-se no céu!”
Projeto no âmbito do Design de Comunicação.
Fonte: própria.
Figura 3 ∙ “Número treze.”Projeto no âmbito da
Pintura. Fonte: própria.
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expressão, mas também o significado/simbologia de cada um dos números
(Figura 4), como podemos observar nas pequenas legendas que se encontram aos pés das esculturas. Dar forma e comunicar através do Número…
Comunicação e Arte!
Por último, a escultura ganhou forma a partir das mãos de cada um dos elementos do grupo (Figura 5). Literalmente “Nas nossas mãos”, como lhe chamaram, foi criada uma sequência do zero (um dos últimos números a ser criado) ao
cinco. Recorde-se a este propósito que as mãos e as pedras foram os primeiros
elementos a ser usados na contagem. O objeto final seria um cabide (Figura 6),
ou, talvez não! A forma e a função ou a forma e a estética!?
Os trabalhos realizados no âmbito desta temática foram expostos na Semana das Artes (Figura 7), que se realiza anualmente (maio / junho) para disseminação do trabalho realizado no âmbito das Artes Visuais, no ensino secundário
e no 3º ciclo do ensino básico.
1.1.1 Conclusão reflexiva
Este trabalho de equipa permitiu desenvolver conteúdos diversificados (do projeto à concretização) e intervir artisticamente no espaço escolar, como se pretende nas finalidades da Arte e da disciplina em particular. “A educação realmente deveria ser em prol de unir conhecimentos e saberes.” (Read, 2013).
Muitas foram as propostas criativas que, fruto deste desafio, culminaram
numa admirável variedade de obras artísticas pautadas pelo significativo empenho dos alunos de Oficina de Artes do 12ºano.
A experiência foi extremamente gratificante para todos (alunos e professora), traduzida numa incansável entrega e visível (justo) sucesso, e permanece
revitalizadora num equilíbrio difícil dos dias menos gratificantes.
Foi uma oportunidade de crescimento para todos, sobretudo no que concerne à dinâmica de grupo. Da autoavaliação do trabalho fez (igualmente)
parte o item «dinâmica de grupo/participação» e foi possível consolidar práticas de trabalho em grupo, de auto e heteroavaliação, proveitosas no crescimento dos alunos e, certamente frutíferas num possível e menos longínquo
cenário de trabalho.
A interdisciplinaridade inerente ao universo das propostas permitiu um conhecimento mais enriquecido das realidades artísticas e consolidou uma significativa diversidade de manifestações artísticas ousando novas abordagens. A
satisfação e admiração, presentes no final da realização dos trabalhos revelaram, de forma inequívoca, a exequibilidade das propostas. A dificuldade
em sair da escola e não levar consigo o trabalho final, fez prova do apego e
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Figura 4 ∙ “Somos Números.”Projeto no âmbito da
escultura. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ “Nas nossas mãos.” Projeto no âmbito da
escultura-fase intermédia. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ “Nas nossas mãos” Projeto no âmbito da
escultura-fase final. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Disseminação dos projetos, com
apresentação dos autores. Fonte: própria.
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envolvimento nos projetos. Por esse motivo um dos trabalhos, “Nas nossas mãos”
— foi cedido a um dos elementos do grupo, após acordo dos outros elementos.
Atualmente, os restantes trabalhos estão expostos em vários locais do edifício escolar e fazem parte do espólio artístico da escola.
Aguarda-se nova remessa desta matéria-prima recetiva a (outros) desafios!
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Resumen: El presente artículo da cuenta de

Abstract: This article explores practice a teaching

una enseñanza de las artes visuales desde
un proyecto escolar llamado “Festival ArteAcción”, la metodología de dicho festival se
estructura dentro del concepto de narrativa
visual hipermediada y tiene como objetivo entender la instalación y la performance como
forma de alfabetización que transforma los
modos del “conocer” cuando abre su abanico
con diversos lenguajes e instaura otras lógicas
de sentido que modifican las formas de pensamiento, circulación, acceso y producción de
saberes en la escuela.
Palabras clave: narrativa visual / hipermediación / instalación / performance / alfabetización.

of the visual arts from a school project called “ArtAction Festival”, the methodology of the festival is
structured within the concept of hypermediated
visual narrative and aims to understand the installation and performance as forms of literacy
that transform the ways of “knowing” as these
open different languages and establish other
logical sense that modify the forms of thought,
movement, access and production of knowledge
in school.
Keywords: visual narrative / hypermediacy /
installation /performance / literacy.
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Introducción

El propósito del presente artículo se centra en validar una enseñanza de las artes
visuales a través de una propuesta escolar llamada “Festival Arte-Acción”, para
esto es preciso situar al lector en tres aspectos relevantes que enmarcan dicho propósito: el primer aspecto refiere al panorama general de la actividad; la población
y el contexto en el que se desarrolla, así como los elementos que intervienen en la
construcción que recibe el nombre de “Festival Arte-Acción”. El segundo aspecto
aborda el concepto de “narrativa visual” como visión metodológica que estructura la elección de elementos temáticos, sonoros, icónicos, plásticos y metafóricos,
los que, al ensamblarse dan cuenta de una imagen que remite a una realidad a
la vez que desarrolla una significación y una situación de lectura interpretativa.
Finalmente, y como tercer aspecto, se analiza la relación entre el concepto de “hipermediación” propuesta por Carlos Scolari y los principios que se desarrollan
dentro de la práctica artística contemporánea específicamente la instalación y el
performance. Al conjugar dichos elementos se obtiene, lo que para este trabajo
en particular se considera, una propuesta alfabetizadora dentro del contexto escolar a través de la enseñanza de las artes visuales. Finalmente se resalta a manera de conclusión el hecho esencial que convalida la importancia de dicho trabajo.
1. ¿Festival Arte-Acción?

El Festival Arte-Acción es una actividad que se desarrolla aproximadamente
hace cinco años en la institución educativa Lola González de la ciudad de Medellín en Colombia. Dicha actividad se prepara con los estudiantes del grado 7º y
9º durante varios meses del calendario escolar y consiste, básicamente, en “poner en obra” un fenómeno o problemática propia del contexto o entorno escolar.
Su fundamentación pedagógica se ubica dentro de los procesos y principios que
enmarcan la práctica artística contemporánea específicamente la instalación y
la performance. El Festival Arte-Acción es una propuesta de acción artística en
la que toman relevancia elementos tales como: el tiempo; aludiendo al inicio, la
duración y el final de dicha acción, el espacio, la temática; dentro de un matiz de
crítica, denuncia, reflexión o exaltación, los objetos; como cuerpos orgánicos e
inorgánicos y finalmente la relación que se teje entre obra y espectador.
Lo que se resalta con el anterior párrafo, es, cómo a partir de una acción artística efímera e irrepetible con una temática que supone en muchos casos intromisión por la irrupción de una cotidianidad y una posible transgresión como instante visible ante desigualdades, estereotipos y discriminaciones, se logra el protagonismo del cuerpo, la interacción entre un colectivo de estudiantes creadores y
un colectivo de estudiantes espectadores, hecho éste, que prefigura un proceso de
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Figura 1 ∙ Presentación 5to Festival Arte-Acción, I.E. Lola
González, Octubre 23 de 2015. Fuente: propia.
Figura 2 ∙ Mural que complementa el tema seleccionado,
5to Festival Arte-Acción, I.E. Lola González, Octubre
23 de 2015. Fuente: propia.
Figura 3 ∙ Relación entre propuesta corporal y plástica, 5to
Festival Arte-Acción, I.E. Lola González, Octubre 23 de 2015.
Fuente: propia.
Figura 4 ∙ El tema seleccionado se extrae de noticias y se
convierte en una composición plástica, Octubre 23 de 2015.
Fuente: propia.
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Figura 5 ∙ La relación entre lo sonoro, lo
discursivo, lo corporal y lo escenográfico
plantea una visión de conjunto.
Fuente: propia.

enseñanza — aprendizaje donde a partir de una situación de lectura en la que intervienen todo tipo de efectos sensoriales, cognitivos y emocionales, se transforma los modos del “conocer” y probablemente se instauran otras lógicas de sentido
que modifican las formas de pensamiento, circulación, acceso y producción de saberes en la escuela, como se ha mencionado en otros apartes (Figura 1 y Figura 2).
Es entonces, el Festival Arte-Acción un ensamblaje narrativo, una propuesta
estética de conjunto que plantea una enseñanza de las artes visuales, no sólo desde la competencia expresiva, comunicativa o destreza técnica que caracteriza la
malla curricular, la propuesta en mención, valida una enseñanza de las artes visuales en concordancia con las posturas crítico-reflexivas que habitan a los estudiantes, en la toma de decisiones que los convierte en protagonistas responsables
de sus propias elecciones de vida así como agentes de cambio comprometidos
con sus comunidades. Ello constata, la consolidación de un aprendizaje práctico
de ciudadanía democrática y de una cultura política participativa que lleva a una
comunidad a comprender su papel en la mitigación y posterior transformación
de problemáticas y fenómenos que acontecen en diversos entornos y más en el
nuestro, en el marco de un posible escenario de postacuerdo.
El ideal de este encuentro (festival), es que los estudiantes creadores más
que reflejar la información proporcionada por un texto, acudan a la de-construcción y re-construcción del sentido que se oculta en el texto para que de esta
manera surjan las interpretaciones de los estudiantes espectadores, y, al volverse parte de la narrativa descubran y confronten en la representación de la
imagen su propio mundo personal. Los componentes narrativos, discursivos y
expresivos de la propuesta se mezclan en relación con el texto, en una significación global que actualiza los propios referentes de la memoria del observador
y, aunque en ocasiones, es difícil separar los elementos participantes en cada
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generación de sentido, se logra a través de una organización gramatical de su
estructura, observando al respecto paradigmas, códigos, signos, para luego observar o deducir los efectos o lo que en líneas generales se llamaría la pragmática de la imagen (Figura 3 y Figura 4).
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2. Festival Arte-Acción como Narrativa Visual

Cuando se plantea el “Festival Arte-Acción” como “Narrativa Visual” se alude
a la situación de lectura que se ofrece al estudiante observador, el cual verá una
composición mixta, en un espacio y tiempo en el cual se produce la interacción
de diversos lenguajes que tiene consecuencia directa en la lectura interpretativa. Puede ser una composición geométrica, que da un ritmo regular a la lectura, insistiendo en la secuencias de las acciones, con variación en cuanto a las
dimensiones de los encuadres para resaltar la importancia del momento representado; puede ser una composición orgánica, irregular que apoye la idea de la
confusión de los registros, estados o acciones; puede ser una composición de
redes estructuradas de manera argumentativa, lo importante es que la composición aporta información y contribuye activamente en la producción de sentido.
De igual manera, refiere al medio que permite contar una serie de hechos en
un espacio-tiempo, a la posibilidad de recibir a través de los sentidos las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas que darán lugar a un acontecimiento, es decir, el ideal de dicho festival como narrativa visual es poner
en escena un tema que tiene diversos significados dentro de las subjetividades
presentes, pero que en la combinación contrastada de éstas, existe un hilo que
conecta las ideas del concepto particular al general, haciendo que los participantes (productores — espectadores) se pregunten, como menciona Michel
Chion, “qué es lo que ven de lo que oyen y qué es lo que oyen de lo que ven”, esto
con el fin de que la función psíquica del participante capte, elabore e interprete
el mensaje que se intenta validar (Chion, 1993) (Figura 5 y Figura 6).
Esta narrativa visual como texto interactivo abre ventanas connotativas en
el universo representado, aportando elementos que van más allá del relato textual y significan con mayor fuerza que el mismo texto. Dicha significación que es
el cauce del relato, asegura el desarrollo de las acciones a la vez que profundiza
en el componente simbólico de la narrativa, definiendo un mundo con espacios,
tiempos, acciones, personajes. En el encuentro narrativo, discursivo, plástico y
sonoro se generan todo tipo de sensaciones que liberan la expresión completa del
imaginario, tanto del estudiante creador como del espectador, este imaginario se
articula de manera subjetiva al espacio dinámico y complejo que se ofrece como
un mundo por explorar, donde el mismo lector aporta su interpretación no sólo
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porque debe de-construir, conceptualizar y re-construir sus sentidos, sino porque
la imagen y el texto están en permanente diálogo.
Ahora bien, como la interpretación tiene que ver con la memoria del estudiante, su capacidad de procesos de asociación y análisis, con hábitos que se inscriben necesariamente en su contexto de vida, con sus experiencias, el resultado no
siempre podría ser el deseado, es por ello que la narrativa visual que propone el
festival desarrolla una serie de cruces y enrevesamientos de lenguajes que confluyen en una especie de polifonía visual que interactúa con todos los sentidos
teniendo como resultado el reconocimiento de información y la generación de
conocimiento expresados a través de ideas o presencias mentales, que se apoyan
en signos de menor o mayor complejidad, es decir, la narrativa visual desde un
punto de vista pedagógico debe lograr actos de sugestión y persuasión que lleven
a la “empatía” cognitiva en el sentido que aborda el termino (Freedberg, 1992).
Las posibilidades del lenguaje visual para representar una realidad y generar un discurso a partir de una muestra performática tratan de representar
un concepto, una historia, un argumento y entablar vínculos entre el texto y la
imagen con el desarrollo de un mensaje completo y autosuficiente, la narrativa
visual funciona como una nueva versión del texto, pero no sólo porque el texto
es anterior al tratamiento visual, sino porque el festival además de movilizar
recursos artísticos, requiere de estrategias de creación y comunicación, lo que
la hace uno de los objetos significantes centrales en la producción de sentido.
Los efectos de sentido reciben insumos que les permiten desarrollar un mayor
impacto perceptivo y emocional, a la vez que lleva los efectos cognitivos al terreno de la estética y al terreno de lo social. De este modo, se vuelve una obra
de arte interdisciplinaria a la vez que armónicamente integradora. El lenguaje
visual es el que abre las puertas de la identidad artística de dicho festival, por el
tratamiento plástico de los elementos que se conjugan entre sí (Figura 7).
3. Festival Arte-Acción, Narrativa Visual Hipermediada

En este último aparte se analiza el concepto de hipermediación a partir de la
base teórica que desarrolla (Scolari, 2008). El autor ofrece con: “Hipermediaciones”, elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, a
modo de ensayo, delimita un territorio teórico nuevo enfocado en el ecosistema
comunicativo digital. Para tal efecto, plantea una arqueología semántica que
va desde las digitalizaciones, pasando por las hipertextualidades, reticularidades, interactividades, hasta las mutimedialidades, convergencias y remedaciones, como rasgos constitutivos y pertinentes de la nueva forma de comunicación. También plantea el concepto de — hipermediaciones — como procesos

471
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno
caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados
tecno-lógicamente de manera reticular entre sí (Scolari, 2008, p.196). Y, es justo
en este aparte, donde se encuentra una relación con el Festival Arte-Acción
como propuesta de narrativa visual hipermediada.
La relación con el concepto de hipermediación, para este proyecto en particular, se sustenta en el marco de las figuras de razón que propone la práctica artística
contemporánea, es decir, la performance y la instalación se validan como “hipermediación” en la medida que muestran que el gesto artístico no está determinado por las disciplinas ni por la técnica, en esta narrativa, el arte es una elección de
medios donde desaparecen las fronteras apostándole a una educación de las artes
visuales inter y transdisciplinar, cuando organiza los conocimientos de las áreas
que hacen parte de un pensum o currículo en una mirada que vaya en la dirección
de considerar el mundo y su realidad en su unidad diversa. La narrativa visual hipermediada debe representar la aspiración a un aprendizaje lo más completo posible, capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos (Basarab, 1996).
La importancia que se da a la performance y a la instalación como dispositivos que permiten el carácter de hipermediación se ubica en la figura de trama,
de reenvíos e hibridaciones que se articulan en sí mismas, en el instante (tiempo) donde se encuentran las emociones, en el lugar (espacio) donde se dispone
un conjunto de formas provisorias, en una suerte de fuerza anónima, frágil y
habitada por la incertidumbre. La hibridación que aquí se busca, es la contemplación misma de la experiencia en relación directa con los discursos propios de
la cotidianidad escolar, enmarcada por la pregunta, por la duda, por la reflexión
por la crítica, por la denuncia, por la resistencia. Se propicia de esta manera la
búsqueda y el encuentro con el conocimiento como campo que despierta sensibilidades y afectos, lo que pone al descubierto la emergencia de nuevas configuraciones pedagógicas que vayan más allá de los medios tradicionales que aún
siguen vigentes en gran parte de las escuelas colombianas.
La relevancia que se da al concepto de hipermediación para este proyecto en
particular, alude, a no seguir pensando la enseñanza de las artes visuales únicamente en primera persona, por el contrario dicha enseñanza debe ser un juego
esquizofrénico (Salcedo, 1995): “El centro del otro se coloca en mi centro y yo miro
al otro desde mi centro, y mi centro se coloca en el centro del otro”, ello posibilita
una valoración entre obra y espectador, posibilita el dialogo al confluir todos los
sentidos en una sola acentuación, se convierte en un proceso sistemático y mediático en donde interactúa el ser, la naturaleza y las situaciones de cada contexto cultural, territorial y geográfico. Si la pregunta es la que abre un universo de

472
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 6 ∙ Elementos de la composición plástica; color, ritmo, distribución masas,
fondo y forma; complementan información. Fuente: propia.
Figura 7 ∙ La Narrativa Visual contiene un mensaje
que se lee entre líneas, no siempre aparece de forma literal. Fuente: propia.
Figura 8 ∙ En las hibridaciones que se dan entre Obra — Espectador..., Fuente: propia
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Figura 9 ∙ … entre Obra — Creador..., Fuente: propia.
Figura 10 ∙ …y entre Espectador — Obra, aparece
el concepto de “hipermeciación” que este proyecto ha tomado
de Scolari. Fuente: propia.
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sentido, entonces, la respuesta debe ser confirmada por el otro en su recepción y
este dialogo tiene vigor argumental cuando es acompañado por el pensamiento
del interlocutor: “lo que hace pedagógico un acto, no es el hecho de haber enseñado algo nuevo, sino que se haya encontrado en el otro algo que no habíamos
encontrado aún en nuestra experiencia de mundo, logrando que ese algo transforme la misma conciencia” (Acevedo, 2011: 86). (Figura 8, Figura 9 y Figura 10).
Conclusión

Reconfigurar la enseñanza de las artes visuales en la escuela a través de experiencias que concreten los saberes en torno a la pregunta, con el derecho del
para qué, por qué, quién, dónde y cómo. Las artes visuales en este trabajo, tienen
como base, el análisis en esa relación arte — estudiante desde planteamientos
psicológicos, históricos, ecológicos, éticos en el marco de una construcción pedagógica que pueda plantear el concepto de “narrativa visual” como mediación
entre el imaginario de toda una comunidad educativa y una experiencia que genera otras formas de pensar, percibir y valorar para hacer visible la importancia
de construir nuevos significados culturales que permitan vínculos sociales en el
“ser, estar y habitar” un territorio, llámese escuela, barrio o comunidad.
El proceso que lleva como nombre “Festival Arte-Ación”, da cuenta, a través
de los aspectos mencionadas a lo largo del artículo, la importancia de nuevas búsquedas en ese espacio llamado escuela, la importancia de hacer visible los gritos
silenciosos que se esconden en las aulas y corredores pero que dan cuenta, de las
historias que se tejen en la cotidianidad y se camuflan entre el ruido, las risotadas,
los cabellos encendidos y las malas palabras. Esas búsquedas enmarcadas en lo pedagógico y lo artístico debe ser la posibilidad de seguirle el rastro a lo no dicho, a la
voz silenciosa que esconde múltiples sentidos que exige interpretaciones y diversas preguntas, para ver si se pueden rearmar nuevos mapas y nuevos lenguajes sobre el territorio y la memoria de una institución y particularmente de la educación.
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Resumo: O artigo “O Diário Visual das

Abstract: The article “The Diary of Visual Memo-

Memórias a partir do Livro de Artista: uma
proposta de ensino aprendizagem desenvolvida no PARFOR”, é resultado de uma pesquisa desenvolvida no curso de Artes Visuais
— Licenciatura da Unochapecó (PARFOR).
O objetivo foi o de compreender os conceitos
e a importância da elaboração de um livro de
artista para o registro visual e resgate de momentos vivenciados por estudantes do ensino
fundamental.
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ry based on the Artist´s Book: a proposal of teaching and learning developed at the PARFOR”, is
a result of research developed in the Visual Arts
— Graduation Course of Unochapecó (PARFOR).
The objective was to understand the concepts and
the importance of the elaboration of an artist´s
book for the visual registration and the recovery
of moments lived by Primary School Students.
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Introdução

O livro de artista é tido como um espaço de reflexões, sentimentos, ideias e invenções, assim como os diários produzidos por vários artistas onde eles expuseram
suas experiências e relatos de seus cotidianos, através de imagens, esboços, poesias, cartas, mixando imagens e palavras à sua imaginação e criatividade.
A partir desta pesquisa e com as experiências propostas no campo de estágio buscamos responder o seguinte problema: como o Diário Visual pode servir
como registro recordatório de experiências vivenciadas ao longo de nossas vidas? Para sanar essa questão, utilizamos uma pesquisa qualitativa, onde buscamos descrever, compreender e explicar os fatos investigados e analisar os dados
do campo de estágio do ensino fundamental. O planejamento pedagógico baseou-se na abordagem Triangular da Metodologia do Ensino da Arte — proposta por Ana Mae Barbosa (1987) — esta que é hoje a principal referência do ensino da arte no Brasil e engloba a leitura de imagem, a análise e o fazer artístico.
A partir deste estudo, relatamos as práticas vivenciadas em sala de aula no
6º ano do ensino fundamental na EEF Adele Faccin Zanuzzo, no munícipio de
Caxambu do Sul — SC, em uma turma com 10 estudantes, com faixa etária de
11 e 12 anos.
1. A imaginação e a criatividade através do desenho

Esta pesquisa buscou entender como acontece o processo imaginativo e criativo através do desenho, este que é a primeira forma de comunicação do ser humano desde os primórdios da humanidade assim, a imaginação, possibilita-nos
descobrir e criar novos mundos. Desde a infância, a criança começa a interagir
com as manifestações culturais, aprendendo a demostrar o gosto por imagens,
músicas e movimentos. Mesmo não sabendo interpretar esteticamente, o indivíduo interage com a arte direta ou indiretamente.
Ferraz & Fusari (2001) expõem que, ao ser aproximado do universo artístico, a criança reelabora em seu imaginário as imagens, sons e movimentos, formando suas próprias ideias e sentimentos sobre os mesmos, podendo assim expressá-los em ações que através dos sentidos a criança se atém a determinadas
características dos objetos a sua volta. Assim, quando a criança fantasia uma
realidade, ela cria novas combinações surgindo novas realidades, que mesmo
fictícias são carregadas de significados.
Neste contexto, Moreno expõe que “[...] a imaginação produtiva ou criadora,
por sua vez, refere-se à capacidade de invenção, de criação de formas e figuras.
É algo que introduz o novo, constitui o inédito, a posição de novos sistemas de
significados e significantes, presentifica o sentido” (Moreno, 2008:3). É através

2. Livros / diários de artista

Segundo Canton (2009), na arte Contemporânea, a memória tornou-se uma
grande base das produções artísticas. Recordar as memórias pessoais é recriar as
riquezas afetivas esquecidas com a turbulenta vida cotidiana atual. Através das
suas obras, o artista oferece ao espectador diferentes olhares e interpretações.
A memória vem desempenhando um papel fundamental ao longo do tempo, no que
diz respeito à capacidade humana de criar significado e comunicação. Por muitos
milhares de anos as pessoas só se comunicavam por meio de fala e gestos. É a memória
que retém tradições e culturas antes que a escrita propriamente dita, fosse inventada.
(Gombrich, apud Luna, 2012:574).

A memória arquiva informações obtidas nas experiências vividas e ao evocar essas informações a recuperamos. Assim, a memória retém ideias, sensações, impressões, imagens e conhecimentos adquiridos anteriormente, reportando-as como recordações ou lembranças. A memória passada deve ser preservada, pois o passado influenciou o presente e ambos influenciaram o futuro.
Neste sentido, se não preservarmos as situações do passado, perdemos todas as
nossas referências, pois é através da memória que se constrói a nossa imagem,
o nosso aprendizado e o nosso conhecimento.
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do imaginário que a criatividade é construída e ambas devem ser estimuladas
na criança, tanto pelo meio social quanto cultural.
Para a autora, a criança possui uma maneira única de pensar e resolver
certas situações bem diferentes dos adultos. Elas possuem uma rapidez mental
integrada à percepção e pensamento, que através do desenho trazem à tona os
desejos, sentimentos e emoções. É através do desenho que eles se comunicam
com o meio em que estão inseridos.
Neste sentido, Ferreira (1998) expõe que o passo inicial para todo o processo
criativo é o pensar. Através do desenvolvimento do pensar, do fazer e do concretizar que a criatividade é aguçada como uma “inspiração”, esta que deve ser
instigada aos poucos, conforme o desenvolvimento do sujeito.
Para Derdyk, ao desenhar, a criança tenta aproximar-se e comunicar-se com o mundo que a cerca. “Desenhar é conhecer, é apropriar-se” (Derdyk,
1994:24). Através do desenho a criança manifesta desejos, medos, alegrias,
curiosidades, passando por um intenso processo, onde as suas vivências são
expressas pelo desenho. Explorar o processo imaginativo e criativo dos estudantes, contribuirá na construção de um “diário” de memórias, onde esse estimulará o pensar, o imaginar e reviverá momentos de sua história.
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Segundo Plaza (1982), o livro é um intercâmbio onde estabelece sequências
de tempo e espaço, e através das suas estruturas recupera as informações anteriores definindo-as como memória. Assim, como aponta Forcinetti, “Diários,
anotações e cartas são registros íntimos” do artista, durante determinado instante ou tempo, que deixa guardado como um pensamento de uma sensação
vivida (Forcinetti, 2008:28).
É através dos registros que guardamos fatos, acontecimentos, ideias e sentimentos importantes que fizeram parte de nossas vidas e podemos recordá-los
no momento em que buscarmos e recuperarmos esses registros.
Hoje, na contemporaneidade, o livro deixa de ser um suporte funcional para
adquirir um suporte poético. Nele, artistas expõem seus sentimentos, experiências, onde os livros tornam-se objetos de linguagem e sensibilidade. Nesta
pesquisa buscamos interpretar conceitos e instigar o estudante na construção
de um diário visual de memórias por eles vivenciados.
Para Plaza (1982:3), “[...] o fazer-construir-processar-transformar e criar
livros implica em determinar relações com outros códigos e sobretudo apelas
para uma leitura cinestésica com o leitor”. Onde o livro precisa ser tocado, manuseado, cheirado, precisa-se olhar através dos dedos, usando os diferentes
sentidos para ler e interpretá-lo.
A criação do livro como forma de arte comporta um distanciamento crítico em relação ao livro tradicional; contestando-o recria-se a tradição em tradução criativa,
fazendo surgir novas configurações e formas de leitura. Com a mudança do sistema
linear para o simultâneo, mudamos também a sistemática de leitura, não mais lidamos com símbolos abstratos, mas com figuras, desenhos, diagramas e imagens. Livro é
montagem de signos, de espaços, onde convém diferenciar os diferentes tipos de montagem já que este procedimento é o processo fundamental da organização dos signos
icônicos (Plaza, 1982:6).

Segundo Forcinetti, o diário de artista, embasado nas novas concepções de
História, fundada na década de 1940 na França, onde historiadores buscavam
uma nova maneira de estudar a história, as estruturas particulares envolvidas
nos acontecimentos, sendo que “[...] a vida de uma única pessoa poderia dizer
respeito a uma sociedade inteira” (Forcinetti, 2008:17). Neste sentido, a nova
história, buscava analisar o cotidiano de pessoas comuns, dando maior importância aos pequenos detalhes de suas vidas, pois esses detalhes proporcionariam uma nova maneira de estudar e construir dados históricos. Assim, o diário
de artista, nos transmite informações sobre determinados momentos históricos, ao qual um sujeito está inserido.
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Figura 1 ∙ Páginas do Diário de Delacroix. Fonte: http://
giramundo-cirandeira.blogspot.com.br/2011/10/delacroix-viagemmarrocos.html
Figura 2 ∙ Carta de Van Gogh à Théo. Fonte: www.vida-devangogh.blogspot.com.br/2010/10/biografia-de-van-gogh.html.
Figura 3 ∙ Página do diário de Frida Kahlo. Fonte: http://uminha.
tripod.com/diafri2.html.
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Figura 4 ∙ Processo da atividade “box das memórias”,
Outubro de 2014. Fonte: acervo pessoal.
Figura 5 ∙ Resultado da atividade “sonho, presente e futuro”
da estudante “M”, Outubro de 2014. Fonte: acervo pessoal.
Figura 6 ∙ Exposição dos resultados, Novembro de 2014.
Fonte: acervo pessoal.

Para Walburg, citado por Forcinetti, uma história cultural deve ser baseada
através de imagens e textos. A imagem é a base do que se vê e vivencia: “[...] os
diários, além de serem testemunhos do que é visto, são também testemunho do
que é vivido” (Walburg, apud Forcinetti, 2008: 20). É através das imagens que
indiretamente acessamos aspectos do passado.
Artistas como Delacroix e Van Gogh (este através das cartas enviadas a seu
irmão Théo), através dos registros relatavam suas viagens pelo Oriente. Para a
autora Forcinetti, “[...] o significado de cada diário de anotações muda de artista para artista” (Forcinetti, 2008:33), cada um possui uma trajetória particular e
faz seus registros (escritos ou desenhados) da maneira como interpreta o mundo.
Porém esses diários têm em comum uma infinidade de registros do que os artistas viram, sonharam e imaginaram e estes registros serviram como base de suas
criações. Eles desenhavam e escreviam detalhadamente tudo o que observavam
procurando descrever todas as sensações sentidas no momento. Assim, “[...] o
diário é o que está entre o artista e o mundo que ele experimentou, é a sua coleção
de memórias” (Forcinetti, 2008:33).
A seguir, imagens dos diários de Delacroix e Van Gogh:
Esses diários contêm uma infinidade de registros, resgatam momentos vivenciados pelos artistas, onde podemos conhecer um pouco de suas vidas. Forcinetti
(2008) expõe também que no diário autobiográfico da artista mexicana Frida Kahlo, suas anotações detalham momentos de sua vida: sonhos, sentimentos, dificuldades, tristezas, alegrias bem como assuntos sociais e históricos da época. Assim,
atravésdoconhecimentodesuavidapessoal,suacondiçãofísica,seusamoreseoseu
lugar na sociedade mexicana que suas obras são completamente compreendidas.
Em seu diário, Frida Kahlo deixou registrado, através de imagens e palavras,
suas dores, suas frustações amorosas e a sua impossibilidade de gerar um filho,
este que ela tanto desejava. Seu diário é um verdadeiro caderno de artista, nele
Frida também inclui os esboços de suas obras que através delas podemos compreender todo o seu sofrimento.
Após sua morte, o marido Diego Rivera decidiu publicar seu diário, com o
intuito de expor ao público e aos admiradores de Frida sua vida íntima e suas
intensas batalhas vividas num conjunto de gravuras coloridas, cartas, esboços,
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O cotidiano das pessoas desconhecidas pela história passou a ser delator de formas
de relações sociais, de hábitos, de valores, de crenças. Isso nos faz enxergar que contar
sobre a vida de uma pessoa, em principio não tão importante, descrever sua relação
com o mundo, suas aspirações, sonhos, desejos, culpas, sofrimentos e superações, significaria, portanto, entrar em contato com uma posição característica de uma determinada sociedade (Forcinetti, 2008:18).
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autorretratos e poemas, frutos de sua imaginação e criatividade através de muitas cores, traços e palavras.
Essa imagem do Diário de Frida, revela uma mulher apaixonada pela arte
e pela vida. Suas obras revelam todo seu sofrimento através de imagens imaginárias que transformam a dor em arte. Frida usa em seus registros desenhos,
cores, frases e cartas que fantasiam realidade e imaginação.
Fabris e Costa (1985) expõem que no Brasil, um dos primeiros marcos da
nova concepção de livro de artista como forma de arte foi a série de Cadernos/
Livros que o artista plástico Luso-Brasileiro Artur Barrio desenvolvia desde
1966, onde fazia anotações, registros de ideias e de seus trabalhos em andamento. Segundo Tersariolli (2008), os cadernos de anotações de Barrio, mais
tarde chamado de Cadernos/Livros, que assim como o Diário de Frida Kahlo,
foi criado sem a pretensão de tornar o que é hoje — Livros de Artista.
Segundo W. Cava através de contato pessoal por e-mail “[...] muitos artistas souberam subverter o uso comum dos livros, incorporando neles novas
experimentações estéticas, transfigurando-os em obras de arte, recheadas de
palavras, desenhos, carimbos, fotografias, colagens e tantos outros elementos
possíveis”. Neste sentido, o artista possui a plena liberdade de criar, de usar a
sua sensibilidade para usufruir das inúmeras possibilidades de composições e
materiais para a sua experimentação.
Para o grupo Arte Impressa de Santa Maria — RS busca-se investigar as novas possibilidades da linguagem do livro desconstruindo a sua forma convencional e transformando-o em formato tridimensional onde se valorize sua estética enquanto objeto em si e não algo que faz referência externa a ele, buscando
novos suportes e incorporando outros elementos como: formas, cores, texturas, cheiros, tamanhos e formatos não convencionais. As obras do integrante
do grupo, o artista Daniel Signor, acadêmico do curso de Artes Visuais — Bacharelado em Desenho e Plástica (UFSM), permitem que o leitor use a imaginação
para interpretá-las (mensagem pessoal recebida por facebook.com).
Neste sentido, esta pesquisa abordou o livro de artista como um meio de
registro escrito e visual de nossa vida. O diário visual, assim chamado apresenta uma sequência de momentos onde o estudante registrou fatos de sua vida,
resgatando memórias de suas vivências e experiências diárias.
3. Relato e análise da prática educativa

A partir de um projeto de pesquisa, desenvolvemos uma proposta de ensino-aprendizagem aplicada em sala de aula com enfoque na importância do
Livro de artista como um meio de registro de memórias, reflexões, ideias e
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experiências diárias, onde buscamos desenvolver atividades que estimulassem o processo criativo e imaginário do estudante na construção de um Diário
Visual. A prática foi realizada no 6º ano do ensino fundamental na EEF Adele
Faccin Zanuzzo, no munícipio de Caxambu do Sul — SC.
Iniciamos a prática de estágio, após uma dinâmica de apresentação, explicando que o livro de artista é um livro cujo artista é o próprio autor, onde expressa suas ideias, sensações e sentimentos, deixando de ser um suporte funcional
para adquirir um suporte poético.
Na sequência, através do projetor multimídia, explicamos sobre o que era um
livro de artista e mostramos algumas imagens dos livros dos artistas Vincent Van
Gogh, Delacroix, Frida Kahlo e Artur Barrio e comentamos sobre a vida de cada
um deles e o que eles registravam em seus diários. Após, questionamos se alguém
possuía diário, se escreviam sobre seu dia-a-dia, sobre suas vidas, então as meninas comentaram sobre seus cadernos de recordações, onde fazem perguntas
para os amigos responderem e no final pedem uma mensagem para a dona do caderno, comentaram também que às vezes escrevem sobre como foi seu dia, mas
que isso é feito raramente.
Na aula seguinte apresentamos por meio de slides o estudante e artista Daniel Signor e comentamos sobre suas pinturas e sobre o grupo que participa
chamado Arte Impressa de Santa Maria / RS. Os estudantes comentaram que
as obras do grupo parece estarem ligadas à natureza, com o desmatamento, a
poluição, estes que estão devastando com o nosso meio ambiente.
O livro labirinto de Daniel Signor, é um box com 15 xilogravuras 20x25cm criado
pelo artista. Explicamos que, a partir deste livro de artista eles criariam um box sobre a sua vida com suas memórias e sonhos para o futuro. O “box”, construído pelos estudantes, a partir do papel paraná, seria anexado internamente as suas criações e os próprios estudantes personalizaram com colagens, desenhos e pinturas.
Na sequência, iniciamos a atividade “quem sou eu?”. Entregamos uma folha
de papel cartão 15X7cm e explicamos que nela eles fariam uma composição que
expressassem e representassem quem eram eles e do que gostavam.
Dando continuidade, explicamos a segunda atividade do “box das memórias”. Passamos no quadro três palavras: MEMÓRIA, PASSADO E HISTÓRIA, e
explicamos que em cima destas palavras eles fariam 2 criações que resgatassem
fatos históricos de seu passado, algo que marcou suas vidas e que estava guardado em suas memórias.
Na sequência, em mais duas folhas, eles deveriam criar mais duas composições com as palavras SONHO, PRESENTE E FUTURO, sobre o que eles esperavam do futuro e quais eram seus sonhos.
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Com a finalização do “box das memórias”, iniciamos a atividade final, onde
eles deveriam criar um diário visual sobre um tema de livre escolha, usando
colagens, desenhos, frases, enfim, poderiam utilizar o material que preferissem
na composição. Após, personalizaram o diário visual, uns pintaram, outros fizeram colagens, desenhos e escreveram frases sobre o tema.
Como finalização do estágio, realizamos uma mostra para compartilhar
com a comunidade escolar o trabalho realizado. Eles olharam as atividades e
cada estudante explicou sobre seu trabalho, o que e porque o fez. As turmas visitantes da mostra gostaram das atividades e comentaram pontos positivos em
relação ao processo e resultado final da proposta.
Acreditamos que pelo resultado, vendo os trabalhos concluídos, atingimos
os objetivos propostos de abordar o Livro de artista como um meio de registro de
memórias, reflexões, ideias e experiências diárias, ficando evidente que a arte é
um meio de instigar a imaginação e a criatividade do estudante. Encerramos a
docência no ensino fundamental de forma satisfatória com os resultados obtidos.
Conclusão

A partir da pesquisa e das atividades desenvolvidas sobre o diário como um
registro da memória, podemos constatar que é de fundamental importância
instigar o desenvolvimento natural da criança e do adolescente, valorizando
suas formas de expressão e compreensão do mundo, vista que à aplicação do
Livro de artista como uma ferramenta pedagógica foi capaz de desenvolver a
imaginação e a criatividade, estas que parecem estar oculta em cada indivíduo.
É através do desenho, do criar, que a atividade imaginativa reformula as experiências vivenciadas, vinculando assim a fantasia à realidade. A construção do
diário visual das memórias relacionando passado, presente e futuro, instigou o
pensamento, a imaginação e a criatividade dos estudantes, onde os mesmos desenvolveram as atividades expressando seus sentimentos e resgataram muitas
experiências já vivenciadas, em um diário visual.
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Resumo: Num contexto democrático em

Abstract: Within a democracy where the problems

que publicamente são debatidos problemas
do ensino artístico, a educação e valorização do património histórico, deparamo-nos
com uma ausência de publicações dirigidas
às camadas menos cultas da sociedade. Em
contrapartida, num contexto político de ditadura, com uma população em grande parte analfabeta, lado a lado com edições caras
e de luxo, surgem as colecções para o povo.
Palavras chave: Educação Artística e
Patrimonial / publicações / educação em
ditadura / educação em democracia.

of art teaching and valuation of historical heritage are publicly discussed, we confirm the absence
of editions for the less learned groups in society.
On the contrary, under a political dictatorship,
with a high average of illiterate people, besides
selected editions, appear the people collections.
Keywords: Art and Heritage Education / editions / education under dictatorship / education
under democracy.

Estimular e desenvolver as diferentes formas de comunicação e expressão artística, bem como a imaginação criativa, integrando-as de forma a assegurar um desenvolvimento sensorial, motor e afectivo equilibrado.
Promover o conhecimento das diversas linguagens artísticas e proporcionar um
conjunto variado de experiências nestas áreas, de modo a estender o âmbito da formação global.
Educar a sensibilidade estética e desenvolver a capacidade crítica.
Fomentar práticas artísticas individuais e de grupo, visando a compreensão das
suas linguagens e o estímulo à criatividade, bem como o apoio à ocupação criativa de
tempos livres com actividades de natureza artística.

Em nossa opinião, a educação da sensibilidade estética é um dos elementos
fundamentais, que se deve basear na fruição das obras de arte. Esta, se for devidamente conduzida, desenvolverá o espírito crítico, criará laços afectivos com o
património cultural e artístico e conduzirá ao respeito pelo mesmo.
Paralelamente à educação desenvolvida nas escolas, os serviços educativos
dos museus alargaram a sua área de intervenção, multiplicaram iniciativas, sobretudo destinadas às escolas, mas também às famílias, criaram programas de
férias e fins de semana.
Ainda numa perspectiva mais abrangente, surgiram academias e universidades de 3ª idade, onde além da prática artística se proporciona aos utentes cursos de história, de história da arte, de estudos culturais. Este tipo de instituições
também promove visitas de estudo, algumas de âmbito alargado, abrangendo
o património nacional.
Curiosamente, em paralelo, não tem havido oferta bibliográfica de divulgação, embora alguns museus publiquem roteiros e tenham publicações adequadas às crianças. Mas não existem obras dirigidas a quem pretenda ter uma
aproximação genérica ao nosso património. A mais resumida história da arte
portuguesa, da autoria de Paulo Pereira — Arte Portuguesa. História Essencial
(2011) tem 832 páginas, a que acresce uma bibliografia.
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Desde a Revolução de Abril de 1974 até ao presente, consolidaram-se os valores
da democracia. A educação igualitária, para todos, foi talvez uma das maiores
conquistas da nossa democracia, consagrada na Constituição da República.
A legislação subsequente veio além disso valorizar a educação artística, que
passou a integrar os currículos escolares, embora com outras designações sendo “educação visual” a normalmente adoptada.
Assim, segundo o Decreto-Lei nº 344 / 80 de 2 de Novembro, entre os objectivos da Educação Artística estão:
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Paradoxalmente, verificámos que o Estado Novo, num país com uma percentagem elevada de analfabetos (NB: Em 1930 a taxa de analfabetismo era de
61,8% descendo para 49% em 190 e para 40,4% em 1950 [dados de Nóvoa apud
Rosas, 1994: 24]), dedicou várias publicações à divulgação do património nacional, que iremos brevemente analisar.
Não vamos considerar a existência de livros de história da arte especificamente destinados ao ensino, porque entendemos aqui abranger apenas o
público não estudante, mas não queremos deixar de referir que os mesmos
existiam, apesar de não haver uma disciplina específica de história da arte.
Assim já em 1922 José Leitão de Barros publicava Elementos de história da arte:
aprovado oficialmente para uso da 4ª e 5ª classes dos Liceus. [Lisboa. S. n.] (NB:
Esclareça-se que se trata dos 4º e 5º anos, correspondentes aos actuais 8º e 9º
anos), obra que foi reeditada em 1931, exactamente com o mesmo título (Lisboa: Paulo Guedes imp.), tendo a colaboração do pintor e decorador Martins
Barata a nível das ilustrações.
Iremos basear a nossa análise em três edições:
1. Diogo de Macedo (1946) — Sumário Histórico das Artes Plásticas em Portugal.
Porto: Livraria Tavares Martins (Colecção para o povo e para as escolas)
2. Plano de Educação Popular XII - Roteiro da Arte Portuguesa. Colecção Educativa. Série F. Número 1. Campanha Nacional de Educação de Adultos.
S. d. [1953]. (NB: Embora sem data, esta edição baseia-se numa portaria
com data de 27 de Março de 1953, publicada em Diário de Governo — 2ª
série de 2 de Abril do mesmo ano, que aprovou os programas do ensino
primário elementar para adultos)
3. Flórido de Vasconcelos (1972) — História da Arte em Portugal. Lisboa:
Editorial Verbo (Biblioteca Básica Verbo 65 — Livros RTP
Relativamente à primeira obra, importa referir que se trata de uma colecção
heterogénea, dirigida pelo professor Eduardo Pinheiro, autor aliás do nº 1 — O
Mundo Antigo e do nº 7 — Linguagem e Estilo, mas existem igualmente livros dedicados à Puericultura (nº 5) ou Construa um aparelho de T. S. F. (nº 6), tradução
pelo mesmo Eduardo Pinheiro de Alain Boursin, apenas para termos ideia da
diversidade dos títulos.
Diogo de Macedo (1889-1959), escultor, era na época director do Museu de
Arte Contemporânea e segundo o próprio informa numa Necessária Explicação
introdutória, as páginas então publicadas tinham sido lidas, como palestras,
aos microfones da Emissora Nacional, a emissora oficial do Estado Novo.

Fundação de Ideal
Formação de carácter
Primeira cultura artística
Propagação da cultura
Nobilitação da arte
O mar nas realizações da arte
Actividades de Cultura Universal
Grandeza, Decadência e Ressurgimento
Período de Fausto e Organização
Remate duma gloriosa Parada.

De notar que toda a primeira parte é dedicada a reflexões sobre a arte medieval e que só no VI capítulo chega ao Manuelino.
A parte final da obra refere o Naturalismo, sem se querer comprometer com
a arte sua contemporânea, do século XX, da qual diz no entanto que existe uma
activa e corajosa falange de artistas e amantes das progressivas expressões plásticas, dentro da liberdades estéticas deste século tão torturado (…) arrostando com os
clamores daquela antiga educação, que não sentiu o espirito do Orfeu e não aceita
as modernidades do Sobrerealismo…(1946:119). (NB: uma mais completa análise ideológica deste texto foi realizada em A Historiografia da arte sob o Estado
Novo. Comunicação ao II Congresso Internacional de História da Arte — 2001.
Actas publicadas em 2005: 198-203).
O livrinho que nos parece mais interessante é exactamente o Roteiro da Arte
Portuguesa, integrando na “Campanha Nacional de Educação de Adultos”, na
Série F que respeita exactamente “Arte Portuguesa. Etnografia e Folclore”. De
sublinhar que a Série A respeita a “Doutrina” e pelas publicações já realizadas
e aqui referidas abrange discursos de políticos do Estado Novo e a Série B se
intitula “Informação e Propaganda”.
Este livro tem um total de 182 páginas, mas efectivamente são menos, porque
a partir da página 119 inclui uma Relação dos Monumentos Nacionais de Portugal,
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A obra em questão, de 120 páginas, é ilustrada em extratexto com fotografias
a preto e branco e contém igualmente alguns desenhos de arcas funerárias e esculturas. Na capa está o Cavaleiro do Museu Machado de Castro, em Coimbra.
Embora apresentada por ordem cronológica, começando na época românica, onde, para além de considerações gerais, a primeira obra referida é o Túmulo de Egas Moniz em Paço de Sousa, os capítulos desenvolvem-se com escassa
referência a períodos históricos e a maioria das obras abordadas são esculturas,
o que não nos surpreende, sendo escultor quem escreve:
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coordenados por Distritos e Concelhos, sendo as duas últimas páginas constituídas pelo índice, no final, como era uso à época.
A obra começa por transcrever a parte final da portaria de 27 de Março de
1953 (Diário do Governo — 2ª série, de 2 de Abril) que aprovou os programas de
ensino primário para adultos, onde se sublinha que não basta “ler, escrever e
contar, mas se considera que um sistema coerente de educação … há-de conter
tudo o que apresente interesse saliente, para a valorização humana e social do
nosso povo” (p. 11).
Segue-se uma página com uma frase significativa, com a qual até poderemos estar de acordo, apesar do seu autor — Salazar: “Ou refazemos a vida, refazendo a educação, ou não fazemos nada de verdadeiramente útil” (p. 13).
Segue-se uma “Introdução” de dez páginas de efectiva doutrinação nos
parâmetros da chamada “política do espírito”, com extensa transcrição de um
despacho do Subsecretário de Estado da Educação Nacional de 6 de Fevereiro
de 1954, Henrique Veiga de Macedo, em que se apela à colaboração dos professores primários “numa campanha de defesa, de valorização e, até, de melhor
aproveitamento didáctico dos nossos monumentos e do nosso património arqueológico e artístico”, solicitando mesmo a denúncia de “quaisquer trabalhos
clandestinos, de descobertas casuais e de destruições que estejam a ser levadas
a cabo por malvadez ou ignorância” (p. 18).
São intenções louváveis, que sabemos não terem muitas vezes correspondido à realidade, dado que muitas dessas descobertas podiam interromper e
prejudicar, por exemplo, os rendimentos dos grandes proprietários agrícolas.
Bastante curioso nos parece o princípio que aconselha os professores a promover “visitas explicativas aos museus, monumentos e estações arqueológicas
(…) fixando as impressões dos alunos nos cadernos escolares, em forma de redacção e desenhos” (p. 20).
De seguida relata-se que no âmbito da Campanha de Educação de Adultos se têm
realizado visitas a monumentos e museus de várias regiões do país, que no que respeita ao norte foram dirigidas, como adiante veremos, por Flórido de Vasconcelos.
Refere-se ainda a realização de exposições itinerantes como “A História de
Portugal nas obras de arte”, e a formação de orientadores de visitas a Museus
e Monumentos dirigida a professores primários de todo o país. Indica-se ainda
a edição de folhetos ilustrados para serem oferecidos aos alunos que visitarem
os museus.
Para além disso projecta-se uma campanha de cartazes com reproduções
de obras de arte a colocar em montras, carruagens de comboio, etc. assim
como a divulgação dos museus na imprensa e na rádio, exibição de filmes
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sobre Arte Portuguesa, ou seja todo um programa que hoje seria adequado
(acrescentando-lhe a televisão). É neste contexto que se insere o livrinho
que analisamos.
A obra divide-se a partir daí em duas partes: I — A arte e a sua importância. Museus e Monumentos (p. 27-49) e II — Breves noções de arqueologia e história da arte,
seguidas de um Documentário fotográfico, a preto e branco, que se inicia nos mosaicos romanos de Conimbriga e termina com o “Retrato do Conde de Farrobo”,
de Domingos Sequeira e mais algumas imagens de artes decorativas. Acresce que
o texto é também ele ilustrado com desenhos de Marcelo de Morais, que assina o
da capa, e aliás colabora em obras educativas com Flórido de Vasconcelos.
De todo este texto o que nos parece mais interessante é precisamente o da
primeira parte já que a segunda, abordando a história propriamente dita, tem
algumas incorrecções, compreensíveis à época.
A mesma está subdividida em três capítulos: Importância histórica, social e
cultural da Arte (p. 29); Para que servem os Museus, e porque se devem conservar as
Obras de Arte (p. 36) e Como se deve visitar um Museu ou Monumento (p. 45).
De notar que a História Social da Arte e da Cultura de Arnold Hauser foi
editada em português, em dois volumes pelo Jornal do Foro, precisamente em
1954-55, exactamente na mesma altura em que este livrinho se escrevia.
Mas, para além desse facto, que pode ser coincidência, mas a verdade é que
neste capítulo se fazem algumas afirmações interessantes da nossa perspectiva: “…nenhum educador, verdadeiramente digno deste nome, pode desprezar
a Arte como factor de educação e o sentimento artístico dos seus alunos, como
meio de completar a sua formação integral” (p. 30). E de seguida interroga-se o
autor: “Como pode a Arte servir a Educação? Como pode a Educação servir-se
da Arte para alcançar os seus fins?”
Logicamente as respostas de hoje e de então seriam muito diferentes, mas
de qualquer modo assume-se que “a Arte exprime… as circunstâncias históricas
da época em que foi praticada” (p. 30-1). É claro que de seguida se exemplifica
com os períodos da nossa história mais utilizados pelo Estado Novo — o Românico em relação com a fundação da nacionalidade ou Nuno Gonçalves para a
epopeia dos Descobrimentos (p. 32).
Mas considera-se também que a arte é “educadora do gosto” e que o povo
que tem consciência do valor das obras de arte “não comete vandalismos, habitua-se a respeitar os monumentos e a apreciar os esforços realizados no sentido
de os conservar e valorizar” (p. 34).
Relativamente aos museus, mais uma vez se sublinha a importância da conservação e restauro, “servindo-se dos mais modernos métodos científicos” (p. 37-38).
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E sobre a conservação dos monumentos afirma-se que esta depende
essencialmente do público. Por isso se deve fazer “campanha contra o péssimo hábito de escrever na cal ou entalhar letras na pedra branda” (p. 40). Hoje
teríamos que acrescentar contra o péssimo hábito dos tags e grafitti indesejáveis. Deve-se ainda “combater… a tendência para tomar como alvo de pedradas as esculturas de ar livre, os azulejos (quantas figuras sem olhos se encontram em painéis de azulejos…)” (p. 40) e aqui teríamos de escolher entre os
azulejos dos jardins do palácio Pombal em Oeiras ou mesmo os da Quinta dos
Azulejos, no Lumiar.
Para terminar é interessante sublinhar os conselhos dados a quem vai visitar um museu ou monumento: “…é necessário, antes de mais, criar o interesse
por essa visita… É preciso despertar uma certa curiosidade perante o que se vai
ver… Não se deve demorar mais de uma hora numa visita desta natureza… não
devemos ter a pretensão de mostrar tudo” (p. 45-46). Não podemos deixar de
comparar estas recomendações com as do livro de Françoise Barbe-Gall que diz
num dos seus conselhos: “Ne pas rester trop longtemps au musée (ne pas tenter
de ‘tout voir’)” (2012, p. 13).
Em 1972 saía, no contexto dos chamados “Livros RTP”, uma História da Arte
em Portugal da autoria de Flórido de Vasconcelos., nascido no Porto em 1920,
licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas, que era o curso existente ao tempo, Conservador Adjunto dos Museus, Palácios e Monumentos Nacionais, com
experiência de docência de disciplinas da área da História da Arte, Arqueologia e Estética na Faculdade de Letras do Porto como na Escola de Belas Artes.
Foi ainda professor de História da Arte dos cursos de formação de monitores
da Mocidade Portuguesa Feminina e do Centro de Estudos Humanísticos do
Porto. Curiosamente foi ele que organizou e dirigiu durante três anos o serviço de visitas a museus e monumentos da Campanha Nacional de Educação de
Adultos, referida no contexto da publicação anterior. Foi pois este homem que
sentiu a necessidade de escrever uma história da arte dirigida ao grande público já que a única existente estava esgotada e era precisamente a primeira que
mencionámos da autoria de Diogo Macedo.
Na época em que foi escrita esta revela muito maior independência ideológica, optando por um âmbito essencialmente cronológico que se inicia na pré-história e prossegue até ao século XX, sendo o último artista mencionado Júlio
Resende. Os capítulos, em número de 10, estão ordenados em arquitectura, escultura e pintura, sendo o 10º dedicado às Artes Decorativas.
Em “Nota Final” (1972, p. 137) o autor esclarece que o livro “constitui a primeira tentativa de dar ao público português uma síntese da evolução das artes
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no nosso país” e reconhecendo as “lacunas ou defeitos” que a obra poderá ter,
considera-se satisfeito se conseguir “despertar a curiosidade e o amor pelo nosso património artístico…”
Poderemos de tudo isto concluir que o Estado Novo entendeu a importância
da Educação Artística e Patrimonial na defesa do património como na criação
de uma identidade nacional, assente em valores históricos à semelhança de
outras ditaduras europeias; investiu na salvaguarda e restauro do património,
embora com critérios que hoje consideramos discutíveis; compreendeu a importância da divulgação através dos meios disponíveis à época.
Não podemos concordar com os pressupostos doutrinais do regime, mas temos
de reconhecer que estamos em certa medida aquém do que foi feito. É urgente haver publicações acessíveis, em preço, em dimensão, em clareza do discurso.
Fica o desafio aos jovens professores e educadores que o poderão fazer sob
orientação dos seus professores.
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Resumo: Este artigo aborda uma reflexão

Abstract: This article addresses a reflection

sobre o concurso escolar “A Minha Escola
Adopta um Museu…” promovido pelos Ministérios da Educação e da Cultura, dirigido
às escolas em parceria com os museus afetos
à Rede Portuguesa de Museus. Procura-se
compreender a relação de continuidade entre escola-museu, o impacto nas aprendizagens dos alunos participantes, se contribuiu
para alterações de hábitos dos protagonistas,
a frequência de visitas aos museus.
Palavras-chave: aprendizagem / educação
artística / relação escola-museu / serviço
educativo.

about the school competition “My School Adopts
a Museum…” it is promoted by the Ministry of
Education and Ministry of Culture. It is aimed
at schools in partnership with the Portuguese
Network of Museums. It’s main for objective is
to understand the relationship between SchoolMuseum, the impact on students’ learning. Its
other objective is also to research if it has contributed to changing their habits in such what
concerns as the frequency of visiting museums.
Keywords: development of teachers / internship
/ pedagogical practice / visual arts.
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Abordagem ao problema
A investigação centra-se no estudo da implementação do concurso escolar “A
Minha Escola Adopta um Museu…”, da 1.ª à 5.ª edição, correspondente aos anos
letivos de 2005-2006 a 2010-2011. Este concurso teve início no ano letivo 20052006 integrando apenas os museus integrados na Rede Portuguesa de Museus
(RPM). Assim decorreu até ao ano letivo 2008-2009, quando também foram
incluídos os palácios tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação e
dos Monumentos sob tutela do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico
e Arqueológico. Foi dirigido a todas as escolas dos diferentes graus de ensino e
consistia na criação de trabalhos a partir das obras/peças museológicas selecionadas nos acervos dos museus/palácios/monumentos. Segundo os representantes dos ministérios envolvidos, o concurso pretendia promover e fomentar
uma relação decorrente de experiências realizadas com projetos de continuidade entre alguns museus e escolas.
A investigação situa-se em escolas públicas e privadas, integradas na zona
geográfica da Grande Lisboa, do Grande Porto e Região Autónoma da Madeira.
Para a seleção das escolas e museus estudados tive como referência a publicação de listas dos premiados.
A recolha de dados realizou-se através do método de entrevista a professores/alunos participantes, a responsáveis do serviço educativo dos museus/
monumentos adotados e aos representantes dos ministérios que acompanharam o concurso. Foi ainda objeto de análise documentação específica do funcionamento do concurso, a legislação relacionada com a organização do sistema
educativo e dos museus e outra documentação publicada pelos proponentes.
O interesse por este tema decorre do facto de ser docente na área de educação visual e por considerar que a aprendizagem não se deve encontrar limitada
ao espaço escola, mas pelo contrário, deve ser articulada com outras instituições culturais entre as quais os museus. Compete a cada um de nós e aos profissionais de educação incentivar os jovens a conhecer o seu património, pois este
conhecimento pode ajudar a compreender e a respeitar o passado, entender o
presente e olhar o futuro.
De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Arte desempenha
um papel significativo na educação. Segundo a mesma lei, o ensino básico
deve assegurar a formação geral dos jovens de forma a desenvolver interesses
e aptidões que lhes proporcionem, futuramente, a sua autonomia. Deve também desenvolver a capacidade de raciocínio, espírito crítico, criatividade e ao
mesmo tempo promover a educação artística no sentido de contribuir para a
sensibilização das diferentes formas de expressão estética e estimular aptidões

496
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

nesses domínios (Portugal, Ministério da Educação, Lei de Bases do Sistema
Educativo, 1986).
Como profissional, considerei ser relevante conhecer o funcionamento
deste concurso e desta parceria. Até que ponto este concurso influenciou
a aprendizagem dos alunos, contribuiu para a criação de hábitos de visitar
museus e desenvolveu capacidades de interpretação, fruição da obra de arte e
de objetos museológicos?
Foram definidos os seguintes objetivos: a) Conhecer a relação entre escola e
museu; b) Compreender se houve consolidação e aquisição de conhecimentos
nos museus; c) Analisar se o concurso contribuiu para um trabalho de continuidade; d) Contribuir para a criação de hábitos de frequência dos museus.
Considero que o museu é o espaço privilegiado para cada aluno realizar
experiências únicas de aprendizagem. Pode ser um recurso para a formação
individual e coletiva, pois é um veículo de transmissão e compreensão da história de arte, do mundo que nos rodeia e da preservação das tradições culturais.
Cada indivíduo deve responsabilizar-se pela defesa, conservação e transmissão dos bens e da memória coletiva (Telmo, 1989:7). As artes visuais e o ensino
artístico podem ser o meio para esse conhecimento e essa formação pois, como
o Currículo Nacional o Ensino Artístico refere:
A escola, nas suas múltiplas experiências educativas, deve proporcionar o acesso ao
património cultural e artístico, abrindo perspectivas para a intervenção crítica. (…)
Acredita-se que a educação em Artes Visuais, num processo contínuo ao longo da vida,
tenha implicações no desenvolvimento estético-visuais dos indivíduos, tornandose condição necessária para alcançar um nível cultural mais elevado… (Portugal,
Departamento de Educação Básico, 2001:155).

Neste sentido, considero que a escola é o parceiro de maior importância por
ser considerada uma entidade dinâmica e interativa e com grande significado
na formação individual e cívica dos jovens.
1. O concurso
O concurso surge como resultado de propostas e recomendações provenientes
de um estudo efetuado por um grupo de trabalho, tendo como alicerce atividades e o desenvolvimento de projetos inovadores pelas escolas em parceria com
instituições museológicas. Dada a interação frequente entre estes espaços e o
envolvimento dos professores em projetos culturais, o Ministério da Educação
(ME) e o Ministério da Cultura (MC) entendem manter esta cooperação através
da implementação deste projeto específico. O concurso envolvia os seguintes
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intervenientes (Figura 1) escola, professores/alunos, museus e mais tarde palácios e monumentos.
Os dois ministérios procuram sensibilizar professores e alunos para o património cultural português, através de ações conjuntas para a realização de projetos de continuidade com os museus. Segundo os seus promotores, o concurso
pretendia divulgar estratégias pedagógicas e modos de abordagens de testemunhos dos museus em articulação com os conteúdos e objetivos definidos
nos programas educativos (Portugal, Ministério da Educação, Direção Geral
de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2005). Neste sentido, o concurso
apresentava como objetivo principal o estímulo do “conhecimento da realidade
museológica nacional, através do contacto das escolas com os museus que integram a RPM e consequente sensibilização para a conservação, protecção e valorização do património cultural” (Portugal, Ministério da Educação, Direção
Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2005).
Propunha-se também desenvolver e reforçar a cooperação entre as escolas e
os museus através da concretização de trabalhos em contexto disciplinar e interdisciplinar e com reflexo positivo nas aprendizagens (RPM Rede Portuguesa de
Museus 2005:4). Os trabalhos resultantes desta colaboração eram objeto de avaliação e de atribuição de prémios. Na abertura do concurso, além da publicação do
regulamento, eram definidos os prazos de candidatura/inscrição, o local e entrega
dos trabalhos, incluindo a sua formatação analógica/tradicional ou digital, com a
respetiva memória descritiva e a cópia da obra adotada. Estes trabalhos abrangiam
diferentes áreas e domínios em articulação com os conteúdos programáticos.
Era também indicada a data da divulgação da lista de premiados e da entrega
de prémios. Ao mesmo tempo, eram indicados museus participantes e, nalguns
casos, quais as obras a adotar pelas escolas/professores/alunos. Os professores
interessados manifestavam a intenção de participar no concurso através da formalização da candidatura, inicialmente em papel e posteriormente via online,
preparavam a integração dos conteúdos curriculares e a deslocação ao museu,
preferencialmente próximo da sua área educativa, para estudar/selecionar a(s)
obras/peça(s) a adotar. Os alunos, em contexto de sala de aula, após pelo menos
uma visita ao museu, faziam a interpretação e/ou a recriação da obra/peça adotada. Estes projetos dos alunos seriam sujeitos à avaliação de um júri, composto
por elementos com diferentes especificidades, da qual resultava a atribuição de
prémios ou de menções honrosas. A inauguração da exposição dos trabalhos
premiados, assim como a cerimónia de entrega de prémios, era efetuada, habitualmente, no dia 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, num dos museus
a definir pelo Instituto dos Museus e da Conservação (IMC). Ficava patente ao
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Figura 1 ∙ Elementos estruturantes do concurso (2014).
Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Áreas ou Domínios comuns a cada categoria
da produção de trabalhos dos alunos (2014). Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Ciclos de ensino / faixa etária (2014). Fonte: própria.

2. Recolha de dados e reflexão
Os entrevistados, tanto professores como os representantes do serviço educativo dos museus, consideram que os alunos participantes realizaram aprendizagens, dando como exemplo o facto de alguns dos alunos terem adotado a
mesma obra, originando grande diversidade de trabalhos. Estas experiências
permitiram aos alunos desenvolverem capacidades para realizarem interpretações múltiplas e cruzamento de saberes e aprendizagens, tanto nas disciplinas
envolvidas, como noutras disciplinas.
Muitos professores referem que este concurso dinamizou as escolas e os
alunos demonstraram maior empenho e interesse nas atividades escolares,
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público cerca de dois meses e seguia para itinerância para os museus/escolas
que tivessem manifestado interesse em acolhê-la.
Neste concurso, os trabalhos apresentados deveriam ser elaborados por
grupos de cinco alunos no máximo. Não havia lugar a trabalhos individuais,
mas o professor podia ser responsável por um ou mais grupos de alunos, da
mesma turma ou de turmas diferentes. Os projetos orientados por estes professores deveriam estar enquadrados em várias áreas ou domínios (Figura 2), de
modo a evitar repetições de trabalhos sobre a mesma obra.
De acordo com o regulamento, a participação das escolas e dos alunos
estava definida por categorias (Figura 3), relacionadas com os graus de ensino.
Para a apreciação dos trabalhos, o júri era composto por três elementos especialistas nas diferentes áreas/domínios e por dois representantes das instituições
promotoras do concurso. Para cada uma das categorias eram atribuídos prémios e
menções honrosas aos alunos, aos professores e às escolas. Os prémios encontravam-se diferenciados, quer se tratasse de grupo de alunos, professores ou escola:
Prémio Grupo – um livre-trânsito familiar para cada aluno, válido por dois anos para
acesso aos museus pertencentes à RPM; livros e material didático; um “cheque brinde” para compras nas lojas dos museus do IMC/IGESPAR (Figura 4);
A cada aluno era entregue um diploma de participação, com referência ao
prémio atribuído (Figura 5).
Prémio Professor – um livre-trânsito familiar, válido para dois anos, para acesso
aos museus pertencentes ao IMC/IGESPAR e livros (Figura 6).
Prémio Escola – na 1.ª edição constava de uma biblioteca de arte e posteriormente livros de arte/material didático. A partir da 4.ª edição, o regulamento
referenciava que os prémios podiam ser enriquecidos pela contribuição de
organizações ou entidades associadas à iniciativa (Portugal, Ministério da
Educação, Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, 2009).
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Figura 4 ∙ Cheque brinde ou vale de compras atribuído aos alunos
premiados. Digitalização de um cheque brinde, amavelmente
cedido pela representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes Pinto.
Fonte: IMC.
Figura 5 ∙ Diploma entregue a cada um dos alunos premiados.
Digitalização de um diploma, amavelmente cedido pela
representante do IMC, Dr.ª Graça Mendes Pinto. Fonte: IMC.
Figura 6 ∙ Cartão livre-trânsito atribuído aos alunos e aos
professores premiados. Digitalização de um livre-trânsito,
amavelmente cedido pela representante do IMC, Dr.ª Graça
Mendes. Fonte: IMC.
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efetuando várias pesquisas relacionadas com os temas da obra adotada, disponibilizando mais tempo, além do tempo de aula, para a concretização dos trabalhos.
Os alunos também referem que estes trabalhos foram importantes na sua
vida escolar e lhes permitiu desenvolver capacidades para a execução de outros
trabalhos, nomeadamente na pesquisa de informação sobre a história das obras
adotadas, a sua localização e caracterização. E referem, “no nosso caso achámos mais fácil trabalhar sobre o quadro (…). Permitiu-nos dividir a peça em
várias partes, para ser mais fácil realizar o projeto”.
Os participantes consideraram que a sua experiência anterior na participação do
concurso se revelou um indicador facilitador no ano letivo seguinte, quando voltaram ao museu em contexto escolar, agora no âmbito de uma exposição temporária e
da disciplina de Português, para a qual teriam de conceber um guião, selecionar uma
obra museológica e baseando-se na observação dessa obra, construir um texto. Estas
experiências dizem-nos que a visitas escolares aos museus criam grandes expectativas e permitem estimular o interesse, a curiosidade e, através da observação direta,
terem e a perceção de determinados aspetos que de outro modo não teriam.
Uma professora também dá ênfase à participação dos alunos como uma
experiência única: “penso que foi importante a ideia de terem uma experiência diferente no museu. (…) o facto de eles terem tido oportunidade de fazer no
museu uma coisa [desenhar] que eles achavam que não se podia fazer”. Uma
outra professora relatou a experiência sobre um aluno que lhe confidenciou
estar preocupado, uma vez que não poderia utilizar o livre-trânsito. Não tinha
autonomia suficiente, por ser muito novo, para se deslocar fora da área de residência e os pais não tinham condições profissionais e económicas para realizar
pequenas viagens, mesmo usando o cartão para visitar museus. Ficou a promessa de tentar visitar, pelo menos, o museu mais próximo.
Também uma das representantes do serviço educativo salientou que
estes alunos participantes no concurso poderiam vir a ser frequentadores dos
museus: “é uma motivação para os alunos. (…) eles ficam ligados à peça, olham
para a peça de outra maneira (…) ficam com uma ligação especial ao museu”.
Em Portugal, os currículos de ensino básico alertam para as potencialidades pedagógicas dos museus no processo de ensino-aprendizagem (Mendes,
2009), pois podem contribuir para facilitar a aprendizagem, a apreciação e a
sensibilidade estética dos objetos, como foi expresso por muitos dos entrevistados. A educação através de uma visita escolar ao museu pode ser educação
para a vida (Juanola & Calbó, 2007) e hoje, uma visita escolar ao museu já não
é considerada como uma saída recreativa ou de lazer mas, pelo contrário, um
elemento essencial para a educação (Funch, 1997).
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A importância dos museus na educação tem incrementado a relação escola-museu. Nos anos oitenta, o serviço educativo teve um grande crescimento
(Camacho, 2007:6) como parte estrutural e organizacional de quase todos os
museus. O contacto direto do público com a obra museológica torna-se uma
mais-valia pedagógica oferecida pelos museus (Mendes, 2009).
É salientar grande envolvimento dos alunos e dos professores para conseguirem concretizar os projetos a concurso.
3. Um Olhar Crítico
A maioria dos entrevistados referiu que esta participação foi positiva para
a aprendizagem dos alunos e conseguiram dinamizar as suas aulas, mas
manifestaram também algumas preocupações sobre o funcionamento do
concurso. Estas preocupações situam-se essencialmente nos prazos deste.
A abertura tardia e muitas vezes incerta, dificultou a conjugação das atividades dos planos anuais das escolas e o cumprimento dos programas escolares. Segundo os profissionais dos museus, a informação foi sempre divulgada atempadamente a partir do momento em que os promotores materializavam o concurso.
Nos anos em estudo, para os professores, a divulgação do concurso em
todos os aspetos do processo foi deficitária e tinha implicações negativas, tanto
na inscrição como na conceção dos trabalhos dentro do prazo estabelecido. À
imprevisão da abertura ou não do concurso, estava também associada a impossibilidade de organizar e programar as vistas de estudo aos museus/monumentos pois é necessário ter em conta a preparação logística e burocrática inerente
às saídas dos alunos das escolas.
Na Lei de Bases do Sistema Educativo, os programas curriculares propõem e
fomentam a aprendizagem noutros contextos educativos, consideram-na pertinente e de interesse para o desenvolvimento pessoal dos alunos mas os professores sentem-se cada vez mais condicionados nas saídas escolares (Portugal,
Ministério da Educação, Lei de Bases do Sistema Educativo, 1986). Esta limitação surge por insuficiência de docentes para acompanhar os alunos, por sobrecarga de horário semanal, preparação de aulas, reuniões, organização e acompanhamento dos alunos, nomeadamente com tarefas burocráticas e administrativas no desempenho de funções de diretor de turma.
Outro aspeto significativo está relacionado com o tempo disponível para a
conceção dos trabalhos, uma vez que os professores se confrontavam com um
insuficiente número de tempos letivos previsto no currículo, nomeadamente na
disciplina de Educação Visual.

Conclusões
Conclui-se que esta participação foi uma experiência positiva e reforçou a
relação escola-museu, embora nem sempre tenha decorrido com a estabilidade pretendida e desejável pelos docentes e pelos profissionais dos museus.
Tornou-se num fator dinamizador para a compreensão histórica e cultural de
memórias coletivas no sentido de despertar a comunidade, escolar e cívica,
para a valorização e conservação do património museológico.
Certamente esta participação contribuiu para o desenvolvimento pessoal
e cognitivo dos alunos, veio despertá-los e sensibilizá-los para a compreensão
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Tanto os professores como os profissionais dos museus manifestaram, como
grande dificuldade, a falta de recursos humanos e financeiros para o desenvolvimento e apoio dos projetos.
Os representantes dos promotores do concurso referiram que este projeto
foi desenvolvido sem apoios financeiros adicionais, ficando o seu funcionamento dependente do orçamento e dos seus recursos humanos das instituições
que resolveram apostar no projeto.
Pode-se considerar que a relação entre escola-museus foi uma boa colaboração apesar das visitas raramente serem planificadas conjuntamente entre
o serviço educativo e os professores. A participação dos museus parece ficar
restrita à disponibilização de documentação de memórias descritivas e à realização de visitas orientadas às peças a adotar, salvo raras e boas exceções.
Maioritariamente, os professores realizaram apenas uma visita ao museu. Não
ficou clarificado se este aspeto se ficou a dever à falta de recursos humanos no
Serviço Educativo ou se à falta de colaboração dos professores. A atividade do
professor, por vezes, é bastante solitária, o que também pode impedir uma cooperação mais aberta.
Relativamente aos dados do histórico do concurso, é de considerar menos
positivo o facto de os promotores não terem arquivado todos os elementos relevantes e haver alguma desorganização nessa recolha de base, no período em
análise. Não havia registo significativos, nomeadamente dos dados sobre a utilização dos “livre-trânsito” premiados e utilizados, tanto por alunos como por
professores, quando, de acordo com o regulamento, o objetivo do concurso era
estimular o conhecimento da realidade museológica e sensibilizar para a conservação, proteção e valorização do património cultural. Não tiveram também
a preocupação em registar o número de ingressos nos museus, no período em
que estiveram patentes ao público a exposição final e as exposições itinerantes.
Muitos dos professores desconheciam a itinerância da exposição.
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da obra de arte e dos objetos museológicos. De acordo com os entrevistados,
os alunos adquiriram novas aprendizagens e consolidaram conhecimentos
durante o processo. Desenvolveu ainda capacidades a aplicar no futuro, fomentou e contribuiu para criar um público mais desperto para a cultura, tornando
os jovens ativos e participativos na sua educação ao longo da vida. A aprendizagem surge quando o aluno pode realizar descobertas e construir novos significados a partir de novas experiências pessoais (Housen, 2001).
É de acreditar que esta participação veio fomentar a intenção de os alunos, no
futuro, passarem a frequentar estes espaços culturais com maior regularidade.
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Resumo: Apresenta-se o projecto desen-

Abstract: It is my intention to share the pro-

volvido com alunos do 10º e 11ºano na disciplina de Desenho A, onde se visionou a
concepção e a produção de um filme de animação. Com o trabalho realizado procurou-se promover competências de autonomia,
adaptação, resolução de problemas e de desenvolvimento da capacidade de trabalho
em metodologia de projecto. Observa-se
ainda a estipulação da criação da identidade
enquanto turma.
Palavras chave: educação artística / criatividade / filme de animação / autonomia.

ject developed with students of 10th and 11th
grade in the course of Drawing A, where it was
envisioned the conception and production of
an animated film. This work sought to promote
autonomy skills, adaptability, problem solving
and development of work capacity in project
methodology. It is also observed the stipulation of the creation of the identity as a class.
Keywords: artistic education / creativity / animated film / autonomy.
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Introdução

O projecto abaixo descrito realizou-se no âmbito da disciplina de Desenho A
com duas turmas do secundário do curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, uma do 10ºano e do 11ºano (tendo aulas conjuntas devido ao reduzido
número de alunos do 11ºano) do Colégio Pedro Arrupe em Lisboa.
Tem como objectivo compreender se os alunos, através de um filme de animação, interiorizaram os conceitos base de design, metodologia de projecto e
capacidade de resolver obstáculos utilizando técnicas existentes da área trabalhando sempre em equipa.
Sendo um filme de animação o produto final, foi feita uma abordagem ao
cinema interligando sempre com o design visto que as turmas irão publicitar
posteriormente o seu projecto com a criação de um cartaz.
A metodologia projectual, segundo Manuel Porfírio manifesta-se como
sendo “um instrumento fundamental na educação tecnológica.” (Porfírio,
1992:311), devido aos valores éticos subjacentes, da combinação entre acção e
processo criativo e das finalidades produtivas, entre outros.
Enquadramento

Elisabete Oliveira (2013:7-11) refere que é essencial que o aluno atinja um nível
de autonomia utilizando os meios necessários para tal, procurando soluções e
deliberações para criar. Também mencionado por Manuel Porfírio (1992:31137) este processo está directamente relacionado com a identificação de problema (na sua totalidade) ou a capacidade de os reformular.
O procedimento de gerar ideias pode ser algo que advém de uma maneira muito natural sem necessitar de esforço ou de premeditação, enquanto que
para outros apenas é atingindo com recurso a diversas técnicas gráficas ou não:
Some of us feel more creative at certain times of the day or while performing certain
activities; others may find certain environments or surroundings more conducive to
creativity (Mahon, 2011: 9).

Como tal, esta integração efectuada pela relação professor-aluno insere-se para além do contexto de educação artística e estética Elisabete Oliveira
(2013:7-11). A metodologia projectual aborda um lado mais dinâmico que recorre normalmente a construções técnicas.
O design liga todos estes conteúdos e modelos a uma estratégia global, visto
ser uma área relacionada com o interesse social, económico, ecológico, prático
e teórico. No contexto quotidiano existem vários modelos de design thinking
(processo criativo), o emprego de módulos como cenários, divagação ou até
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mapas mentais (Figura 1) que servem para criar este modo diferente de pensar
muito utilizados em design de comunicação e multimédia.

(...) contada por meio de fotografias pode assumir muitas formas, e a apresentação ou visualização de uma imagem em um determinado contexto dará forma à
maneira como a imagem é lida. (Short, 2013:14-15).

A metodologia de projecto manifesta-se através da divisão da turma em
grupos e adaptando um sistema de avaliação por fases, em que os alunos se
apercebem onde os vários tipos de design deverão ser aplicados bem como, em
paralelo, o conhecimento em desenho (Figura 2) e cinema: 1– Apresentação do
Projecto; 2– Desenvolvimento do Conceito/História; 3– Realização do Filme e
do Portefólio; 4– Montagem; 5– Realização de um Cartaz; 6– Entrega Final; 7Balanço Final e Avaliação.
Para além do filme de animação, cartaz e portefólio os alunos realizarão

Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Filme de Animação

O estudo de caso seguindo as metas curriculares desenvolvidas no 2º período
do ano lectivo de 2015-2016 para as duas turmas é composto pela criação de um
filme de animação distribuído por várias fases (sempre a trabalhar em conjunto
com a turma/equipa). Como resultado final, para além deste projecto, teremos
a entrega de um portefólio concretizado durante a realização do filme e o design de um cartaz (última fase).
A prática lectiva foi desenvolvida no Colégio Pedro Arrupe em Lisboa, com
uma turma do 10º Ano e uma turma do 11º Ano do ensino secundário, na disciplina de Desenho A do curso Científico-Humanístico de Artes Visuais.
No exercício de aprendizagem da criação da história, as competências são
diferenciadas da realização do filme, ou seja, respectivamente, o alvo a atingir é
o de autonomia, compreensão do discurso e incentivar a criatividade, enquanto
que na seguinte fase é prática e experimentação das técnicas.
A nível de novas aptidões, é esperado que os alunos aprendam estes novos
conteúdos de design multimédia, metodologia e que igualmente melhorem o
seu discurso ao tirarem dúvidas em relação à sua própria autonomia, que percebam onde falharam e consigam expor o seu problema.
O desenho (aproveitando-se do material riscador como lápis de grafite, caneta de ponta fina preta e lápis de cor) é a ferramenta escolhida para desenvolver
uma história que, idealizada pelos alunos, mostra que a narrativa visual pode ser
experienciada pela fotografia (fruto do conjunto feito em stop-motion) e pela cor:
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Figura 1 ∙ Desenvolvimento do Conceito/História,
Mapa Mental. Fonte própria.
Figura 2 ∙ Realização do filme, Desenho de uma
das Personagens. Fonte própria.
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uma exposição final para a comunidade escolar onde poderão mostrar todo o
processo envolvente.
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Conclusões

Em termos gerais a experiência realizada com a animação ajuda a aperfeiçoar
as capacidades de visualização bidimensional e tridimensional, a reforçar o conhecimento de base para a passagem espacial (3D) e dos conteúdos já leccionados, bem como a exploração do material proposto pelos próprios alunos.
Conseguimos perceber que a turma mais avançada (11ºano) consegue aplicar estes processos mais rapidamente e mediante algumas alterações. A turma
do 10ºano conseguiria utilizar estes métodos sem dificuldade, não deixando de
ter como resultado final um filme diferente com uma história conceptual.
A nível de obstáculos, apenas o incumprimento de algum trabalho individual será avaliado na perspectiva qualitativa. Por ser um estudo de caso, a sua
lógica vem de um cariz puro de descoberta investigando-se de uma maneira
qualitativa sobre acção-prática. Examina-se o lado mais particular pois é um
estudo de caso aplicado a estes estudantes em específico devido aos problemas
identificados, havendo um envolvimento pessoal (interpretativo).

510
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Andar aos Papéis: (des)
orientações criativas entre
arte, infância e escola
na contemporaneidade
Andar aos Papéis: Creative (dis)orientations
between art, childhood and school
in contemporaneity
MARIANA DA COSTA MENDES GONÇALVES DELGADO*
Artigo completo submetido a 15 de Maio de 2016 e aprovado a 21 de maio 2016.

*Portugal, artista plástica, estudante de doutoramento. Licenciatura em Artes Plásticas – Pintura, Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes (FBAUP). Mestre em Práticas Artísticas
Contemporâneas, FBAUP.
AFILIAÇÃO: Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes. Av. Rodrigues de Freitas 265, 4049-021 Porto. E-mail:
200902315@fba.up.pt

Resumo: O presente artigo é uma reflexão

Abstract: This article is a reflection embedded in

inserida num projeto desenvolvido da relação de aproximação dos artistas às escolas
primárias. O objetivo foi a criação de um
corpo de imagens coletivo reflexo da partilha das identidades, culturas e histórias das
crianças, abrindo-se, portanto, um espaço
de exploração artística, através de transformações experimentais das cores, formas,
símbolos e signos. Este processo em construção é o resultado das tensões e dos cruzamentos dos universos imagéticos singulares com a cultura visual contemporânea.
Palavras chave: artista / ensino primário / projeto / contemporaneidade / experimentação.

a project developed of the artist’s approximation
relation to primary schools. The aim was to create a collective body of images which reflects the
sharing of identities, cultures and histories of
children, opening thus a space of artistic exploration, through experimental transformation of
colors, shapes, symbols and signs. This process
under construction is the result of tensions and
intersections of the singular imagistic universes
with the contemporary visual culture.
Keywords: artist / primary school / project /
contemporaneity / experimentation.

1. Arca de Memórias
O ponto de partida foi trazer para a sala de aula uma «arca de memórias»
— objetos, imagens, livros, revistas, música, etc. — uma amostra do universo interior de cada criança, para iniciar uma conversa em grupo, partilhando as suas memórias: Que objetos são esses? Onde pertencem? Quais
são as experiências, histórias, acontecimentos associados aos objetos escolhidos? Que relações se conseguem estabelecer das narrativas individuais entre pares? Durante o decorrer do projeto várias crianças trouxeram
brinquedos e bonecos que consideravam importantes para elas. Pediram-me várias vezes que as fotografasse com os objetos buscando, naquele gesto, um momento de fixação intencional de uma memória relevante.
Posteriormente, auxiliando-se das suas «arcas de memórias», pediu-se aos
estudantes a elaboração de um mapa das ideias (brainstorming) onde foram
testadas e exploradas hipóteses de composição e organização de um possível
projeto. A forma como a criança se relacionou temporal e espacialmente no seu
mapa foi livre, pelo que o uso da narrativa linear (cronológica) era opcional.
A sessão organizou-se por grupos de 4 ou 3 elementos conforme os interesses,
gostos e objetos em comum. Aquelas crianças que não participaram nos grupos
por constrangimentos dos temas, das relações interpessoais, ou por ausência,
mais tarde vieram a completar novos grupos e incluídos noutros. Em conjunto
realizaram um mapa das ideias usando palavras relacionadas ao tema — jogos,
peluches e bonecos — para depois inventarem uma história particular. O facto de
não ter revelado (apenas dei pistas) o propósito daquela conversa, tornou-se inquietante para alguns. Várias crianças vieram abordar-me: “ — Não temos ideias!
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Introdução
O projeto Andar aos Papéis teve lugar na Escola Básica da Fonte da Moura no
Porto, de março a maio de 2016, com uma turma de 2.º ano constituída por 19
alunos, em cooperação com a professora Cristina Sousa. O objetivo do projeto
foi a criação de um corpo de imagens desenvolvido na partilha das histórias, culturas e identidades dos alunos. Apoiámo-nos num processo de descoberta e de
conflitualidade, num andar desnorteado, experimentando outras possibilidades
de entendimento acerca do nosso tempo atual. Para tal, a práxis configurou-se
num (des)orientador criativo entre arte, infância e escola na contemporaneidade.
A expressão informal citada no título deste artigo pretende colocar a tónica
num discurso de deslocamento crítico. Resta senão partilhar algumas pistas —
proposições de atuação aberta — que desloquem e ampliem o espaço de reflexão entre professores, artistas e investigadores em educação artística.
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— Não sabemos o que fazer!”. A arquitetura das histórias desenhou-se então em
pequenos grupos, enquanto a produção do texto narrativo final foi aprofundado,
debatido e construído em conjunto turma e com a professora nas aulas seguintes.
2. Da Natureza dos Materiais aos Materiais da Natureza
Neste workshop realizou-se uma apresentação aos alunos sobre possibilidades plásticas de criar instrumentos e suportes — de desenho, pintura, escultura, fotografia — com
materiais do dia-a-dia: revistas, jornais, cartão, plástico ou embalagens. Tendo em conta que estes materiais proliferam no quotidiano de todos nós, foi importante a colaboração dos alunos na atividade trazendo também para a sala de aula algum do lixo esquecido lá por casa e até já tínhamos em sala de aula uma recolha feita ao longo do ano letivo.
No momento seguinte da sessão fez-se uma demonstração inicial dos procedimentos subjacentes ao fabrico de folhas de papel reciclado (Figura 1). Passo a passo,
do início ao fim, criámos uma linha de montagem. Rasgar as folhas de jornal, encher
os tanques de plástico com água, adicionar a cola branca, misturar com as mãos e
sentir as texturas e os odores. As grades de rede de organza embebidas na pasta de
papel e as esponjas para absorver a água. Depois a mesa previamente forrada a papel
onde se transfere a folha húmida da rede para a superfície usando, no seu verso, um
pano para retirar o excesso de água permitindo a transferência integral das folhas.
Por vezes sentia-se a frustração — porque, apesar de tudo, é um exercício complexo que exige uma sintonia físico-motora individual e coletiva bem como uma
atenção, ora particular ora global, ao processo de produção — e, portanto, alguns
dispersaram do caos que se instalou. Afastaram-se e mais tarde voltaram para se
envolver na atividade, quando o tempo e o espaço se mostraram ideais. Todos produziram pelo menos duas folhas de papel, não só no próprio dia mas também durante a semana que se seguiu. Paralelamente, um conjunto de crianças executou
pincéis (Figura 2) feitos de pauzinhos chineses (cabo), de escovas de vassoura (pelo)
e fita-cola de papel (virola) para mais tarde utilizar.
Esta sessão está marcada pelo imprevisível e o pelo erro. Os alunos que
aprenderam com eficácia os procedimentos da atividade rapidamente mobilizaram os seus pares, sendo eles próprios os detentores de um saber particular
que pretendiam partilhar. O duplo gesto de aprender/ensinar foi tomado por
iniciativa própria criando momentos entre eles de partilha horizontal da experiência. Por vezes auxiliava. Por vezes errava. Senti também dúvida e hesitação
tal qual eles sentiam. Aprendemos juntos no fazer e na superação.
3. O Gesto e a Ação
As histórias que construíram no início do projeto foram o mote para os trabalhos
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Figura 1 ∙ Produção de folhas de papel reciclado. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Produção de pincéis artesanais. Fonte: própria.
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realizados em sala de aula. Os suportes (folhas de papel, matrizes) e materiais
rudimentares (pincéis, aparos ou lápis) utilizados nesta proposta foram aqueles
que construíram anteriormente mas também procurámos introduzir a natureza
orgânica da cor. Neste sentido, recorremos aos elementos orgânicos da cor usando pigmentos para obter as tintas primárias, sendo que cada criança explorou o
espectro de cor conforme a sua curiosidade e necessidade específicas da altura.
El aprendiz es un viajero, que se detiene el tiempo que necesita en los lugares de su
interés, que disfruta del encuentro inesperado y que se siente más atraído por la intensidad de la experiencia vivida que por la cantidad de fotografías que acumula (Hernández & Ventura, 2008:17).

O objetivo central foi a pesquisa prática sobre os aspetos expressivos da relação
entre perceção visual, perceção háptica e representação dos objetos (Figura 3). A articulação do olhar/mão com a dimensão expressiva da gestualidade foi auxiliada pelos
instrumentos e matérias individuais, mas também a processos e comportamentos
não convencionais, como por exemplo envolver diretamente os corpos (mão, boca,
pé ou olhos vendados) e o espaço (chão, parede e mesa) na ação operativa de criar.
4. De Pernas pró Ar
Aquando das explorações previamente iniciadas, deu-se por ora uma atenção
central à construção dos projetos. O resgate das memórias do passado, as esperanças para o futuro, e preocupações políticas informaram-se de cores, formas,
símbolos e signos produzidos a partir de um conjunto de estratégias metodológicas inseridas num campo de experimentação e dúvida parte intrínseca ao projeto
de cada aluno. Contudo mostrou ser, em certa medida, um exercício difícil.
Do aceitar e rejeitar, do perder e ganhar, do representar e interpretar, da montagem à desconstrução, da ausência à visibilidade, foi importante retomar os mapas
das ideias e refletir sobre a ideia de eu e de autorretrato implicado nas manifestações
artísticas produzidas (Figura 4). Para tal, realizou-se uma apresentação acerca do
autorretrato na história da arte, através de um método intencionalmente anacrónico e anti-falogocêntrico. Os estudantes foram pois convidados a especular, configurar e aprofundar novos trabalhos tendo em consideração a apresentação efetuada.
Por fim, a apresentação e discussão final resultou num conjunto de trabalhos elencados nos processos desenvolvidos ao longo das várias fases, enquanto experiências significativas e intencionais, individuais e colaborativas, e que
claramente podem ser recuperados sob o ponto de vista do questionamento no
território contemporâneo da cultura visual, da infância e da educação artística.
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Figura 3 ∙ Processo de experimentação usando vários instrumentos
operativos. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Trabalho realizado por uma aluna, Maio de 2016. Fonte: própria.
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5. Burocracia, Inspeção e Avaliação
Dos documentos acedidos no sítio do agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira, onde se integra a Escola E/B1 da Fonte da Moura, proliferam os planeamentos
estratégicos: projeto educativo, projeto curricular, planeamento anual de atividades, plano de melhoria e acompanhamento de ação educativa. Deparamo-nos
com um arsenal de dados e de informação sob a forma de relatórios, orientações
pedagógicas e de recomendações centrados em áreas de intervenção específicas.
O português, a matemática e as ciências experimentais são os eixos basilares desta triangulação sagrada. As artes — expressão plástica, teatro, dança ou a música
— não têm menção alguma nestes relatórios.
A criatividade surge ancorada no empreendedorismo e na inovação. As escolas deverão formar mais licenciados em matemática, engenharia e ciências e articular a sua
orgânica com a indústria, ou o auto-emprego (Queiroz, 2015:163).

Não é verdade dizer-se que não existe expressão plástica nas escolas primárias porque as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’s) vieram dar a
opção e, portanto, pode-se afirmar somente que na Escola Básica da Fonte da
Moura não existe oferta extracurricular de expressão plástica. Creio, de qualquer modo, que o problema e o seu objeto deverão ser olhados noutro prisma.
A omissão está em evidência na falta de consideração educativa e de orientação pedagógica nos relatórios acima assinalados. A centralidade dogmática da
trindade curricular é reflexo de políticas educativas vigentes de ação continuada
e intensa, de uma organização, gestão e reformas educativas obcecadas com as
metas e com os resultados. Este enfoque curricular é um agente de poder e, ao
mesmo tempo, uma ferramenta de inspeção do tipo barómetro de avaliação nacional e internacional que, no fundo, justifica as inúmeras intervenções cada vez
mais vigilantes e monitorizadas nas escolas.
Os horários da educação artística deslocam-se para as atividades extra-curriculares,
optativas, com a justificação da entrada no curriculum das tecnologias de informação, do empreendedorismo, ou ainda pelas causas maiores dos indicadores quantificados: a leitura, a matemática e as ciências (Queiroz, 2015:163).

Recusa-se, em silêncio, um projeto curricular pluridisciplinar onde as diferentes áreas do conhecimento têm importância horizontal e de mútua implicação no enriquecimento curricular das crianças. Não existe um único programa de

Conclusão
A reflexão aqui apresentada posiciona-se contra o estado das políticas curriculares
onde logram formas tradicionais e obsoletas de ensino e aprendizagem, desligadas
dos contextos sociais, culturais e políticos nos quais funcionam (Atkinson, 2012).
A atividade orientou-se em quatro momentos não sequenciais e um
quinto momento exterior, mas politicamente implicado, ao projeto. A «arca
de memórias» foi a âncora concetual e o referente temático das suas trajetórias. Inventámos suportes, criámos matérias e instrumentos de raiz, isto
é, recorremos a materiais do quotidiano e da natureza vulgares e precários.
Em consonância, desenvolvemos processos de transformação experimentais articulando a dimensão expressiva, metafórica e comunicativa da cultura visual contemporânea e o presente universo imagético das crianças.
Pretendeu-se atuar no domínio do processo em construção, da exploração
de cores, formas, símbolos e signos, em detrimento de um qualquer resultado artístico final, prescritivo e hermético.
O desafio urgente a enfrentar na contemporaneidade é pois que a educação
artística não seja apenas uma resposta à crise mas parte da sua complexidade,
que não reaja somente às realidades, mas que seja ela mesma capaz de produzir
novas realidades (Rogoff, 2008).
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expressão plástica para o ensino primário no Agrupamento de Escolas Manoel
de Oliveira. O investimento profissional de cada docente na expressão plástica
é individual, compartimentado, optativo e superficial porque o esforço, por vezes desinformado e insuficiente, é fruto da segregação e da fragmentação das
diferentes áreas do conhecimento.
O projeto implementado na escola em causa é revelador dessa segregação
porque quando algumas disciplinas são mais importantes que outras a hierarquia causa isolamento. Consequentemente a fragmentação, devido ao carácter
não obrigatório das artes no 1º ciclo de ensino, leva os professores interessados
a selecionar projetos, como este, pontuais e descontínuos.
Em suma, políticas educativas aportadas na empregabilidade e competitividade onde a educação artística é excluída do lugar da aprendizagem, informam
uma realidade que se apresenta limitada e limitadora pois vela-se a possibilidade de convivência, de conflituar e de desafiar ao restringir-se a experiência do
mundo das suas múltiplas variações.
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Resumo: Nas aulas de Desenho do 10º ano,

surgiu uma oportunidade de transformar
um momento linear e repetitivo da aula, o
conhecido trabalho de casa, num momento de investigação e diálogo que os alunos
aprenderam a fazer com gosto. Estruturando
um sistema de entregas repartidas ao longo de uma semana, partimos de um artigo de jornal ou revista contemporâneos
para chegar à sua consequente ilustração.
O resultado foi inesperadamente inspirador, criando momentos de reflexão ao
mesmo tempo que desenvolveu e aplicou
as capacidades de representação e comunicação dos alunos através do desenho.
Palavras chave: desenho / ensino secundário / ilustração editorial / trabalhos de casa.

Abstract: As teachers of Drawing Class for 10th

graders, we had the opportunity to transform
a linear and repetitive component, a.k.a.
Homework, into moments of investigation
and dialogue that the students came to love.
We designed a structured week long system
which began with the research for contemporary newspaper articles and ended with the
student’s subsequent illustration. The results
were unexpectedly inspired and the exercise
developed into moments of reflection on key
issues as well as giving the students a practical
means to apply their representational capabilities and work on drawing and communication.
Keywords: drawing / high school / editorial
illustration / homework.
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O Artigo Ilustrado:
a ilustração editorial nas
aulas de Desenho do 10º ano
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Criação de disciplina no desenho com alunos de 15 anos
No decurso das aulas de desenho, uma das maiores dificuldades encontradas
tem sido a criação de métodos e disciplina no treino do desenho dentro e fora
da sala. O decurso das aulas estrutura-se de forma relativamente orgânica, com
dias específicos para actividades práticas e outros com incidência na componente teórica, baseada em livros e no diálogo aberto com os alunos acerca de
certas matérias, técnicas ou autores. No entanto, poucos foram os alunos que,
por si, demonstraram algum tipo de trabalho voluntário em casa que desenvolvesse técnicas apresentadas e desenvolvidas em aula, ou na exploração do desenho para além dos exercícios pedidos.
Tomando a disciplina do desenho no cômputo do ensino secundário, a professora instituiu desde o início das aulas um rol de exercícios para serem desenvolvidos em casa, lançados à vez e sempre sob um restrito limite temporal para entrega.
A grande maioria dos exercícios incluem de uma forma bastante explícita o
desenvolvimento de uma ou outra técnica de registo (ex: usar tinta-da-china ou
lápis-de-cor) e as missões desenvolvem-se em torno de um exercício de observação relativamente circunscrito (ex: o desenho de um objecto do quotidiano,
representando as sombras e luzes através de duas cores secundárias).
A maioria dos alunos tem correspondido aos trabalhos de casa, embora se
denuncie um ou outro que, por uma ou outra justificação, se recusam a fazê-los.
O exercício que lançámos a poucas semanas do final do segundo período,
no entanto, trouxe um renovado sentido de participação e conseguiu motivar
pelo menos um dos alunos menos voluntariosos a participar também em duas
ou três ocasiões.
1. O Trabalho Para Casa — a rotina usual
Num dia de aula normal, o trabalho de casa é lançado na primeira aula de desenho da semana, sendo dados os dias seguintes para o desenvolvimento da resposta e a entrega final agendada para a semana seguinte, antes da apresentação
do exercício seguinte.
A maioria dos alunos não apresentava qualquer indício de desenvolvimento
do trabalho de casa no decorrer da semana, o que nos levou a imaginar que todos
na verdade o fizessem durante o fim de semana para entrega na segunda-feira.
Embora as entregas ocorressem na maioria das vezes dentro do tempo estipulado, ou dentro de pequenas expansões desse prazo, os trabalhos em si não
geravam grande diálogo no decurso das aulas, nem os alunos apresentavam dúvidas acerca da sua execução. Isto é, até ao próprio dia da entrega, onde surgiam
erros de interpretação, ou a vocalização das dúvidas latentes.

1.1. Método de avaliação de um T.P.C.
Os trabalhos de casa são avaliados segundo uma escala binária. Ora o aluno fez
o trabalho de casa, ora não fez. Numa anotação à parte podem surgir uns mais
ou mais mais como lembrete para a professora do processo de evolução do aluno em questão, que trará alguma luz ao seu progresso nos exercícios em sala.
O objectivo desta avaliação normativa é o de complementação da avaliação
sumativa dos exercícios da aula, valorizando a nota de um aluno em caso de
dúvida do seu progresso ou participação.
Para efeitos do novo desafio, não alterámos este sistema por ser um já instituído nos processos avaliativos da professora cooperante e nos encontrarmos
já a meio do segundo período. No entanto, o que os momentos de avaliação do
novo T.P.C. nos trouxe foi uma aproximação qualitativa e pessoal dos processos
dos alunos, que ultrapassou quaisquer esperanças de uma mera melhoria quantitativa à disciplina.
2. A turma
A turma em questão merece ser descrita mais pela sua particularidade que pelas características que a tornam generalizável. Não podemos supor que as suas
particularidades tenham contribuído em grande efeito para o progresso do
exercício. No entanto, seria negligente da nossa parte não as mencionar numa
comunicação que procura a menção de actividades de aula que conseguem albergar e motivar uma maior variedade de alunos que a esperada turma de 30 de
origem nacional e cuja primeira opção foi o agrupamento em que se encontram.
Sem recorrer a nomes, podemos dizer que a turma de 12 alunos assistiu à
passagem de uma meia dúzia de alunos que, ora iniciaram o seu percurso para
depois se despedirem dela (por desistência ou transferência), ora surgiram a
meio do ano para se integrar no agrupamento por opção ou última oportunidade. O grupo inclui alunos que, não tendo definido o seu percurso no final do
9ºano, por alguma razão foram parar ao agrupamento de artes sem por isso se
identificar com as disciplinas ou exercícios propostos.
Inclui também dois alunos de intercâmbio europeu, de língua materna germânica, que trouxe, por um lado, um embate linguístico mencionável (implica
a tradução constante de matéria e exemplos descritos no manual para inglês, a
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O intercâmbio de informação estava assim algo quebrado e dissociado do período lectivo. A oportunidade para desenvolver em maior profundidade o raciocínio por detrás dos desafios técnicos ou de comunicação manteve-se algo diluída e
sem grande consequência para o enriquecimento dos trabalhos em aula.
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língua de mediação), por outro, uma constante comparação entre nações suscitado pelo currículo e métodos de trabalho apresentados em aula. Estes momentos têm dado azo a momentos de grande diversão entre alunos e professoras,
mas também a uma equiparação de metodologias que tem vindo a enriquecer a
imaginação curricular da disciplina que só não tem visto grandes alterações por
um compromisso de lealdade ao currículo nacional.
Todas estas questões tiveram o seu peso na reestruturação do exercício do
T.P.C., que teria de ter em conta: alunos com grandes dificuldades no cumprimento de prazos, habituados a relaxá-los; uma atenção especial para com
o salto linguístico, nomeadamente na seleção de fontes e igualdade de acessibilidade ao material em casa; uso de materiais de registo com que estivessem familiarizados da aula; pequeno porte; uma componente de instigação à
reflexão que fosse dinâmica o suficiente para evitar a saturação ou o bloqueio
na participação.
A solução que encontrámos, e que ia de certa forma ao encontro do planeamento inicial da professora cooperante, foi criar uma série de desafios encadeados em regime semanal, que se baseassem na ilustração editorial, permitindo
que as questões técnicas tomassem um plano de fundo não menos avaliável.
3. O propósito da ilustração editorial
Desde o início, e à semelhança de outros professores na mesma escola que propuseram a ilustração como exercício de desenho, ficou acordado que o propósito de
uma ilustração, ao nível do ensino secundário, se devia restringir à comunicação
pelo desenho de uma opinião de um outro autor expressa textualmente.
Esta definição, embora não correspondesse à opinião de ilustradores profissionais, ajudou a delimitar o exercício a uma reflexão sobre os artigos, querendo
evitar ao mesmo tempo a distensão de sentido ou elação sobre os assuntos por
parte dos alunos. Isto porque, para além de implicar um menor dispêndio de tempo sobre o artigo (do que, por exemplo, a construção de uma opinião informada
sobre o tema desse artigo), circunscrevia o exercício aos processos de comunicação através do desenho e às técnicas de registo como forma de expressão.
3.1 o exercício costumeiro (e porque talvez não funcionasse)
A proposta inicial da professora cooperante, que a usara em anos anteriores
sem grande sucesso, consistia na recriação de um conto tradicional através da
ilustração dos seus momentos-chave.
A ansiedade em torno desta proposta residia no conhecimento dos métodos de trabalho dos alunos da turma, um testemunho de que talvez não fossem

4. A nova proposta
Surgiu então a sugestão de trabalhar sobre textos mais curtos, de interesse e
acessibilidade geral: o artigo de jornal contemporâneo. Com essa ideia em mente, montámos um esquema de trabalho semelhante ao profissional. Pegando na
experiência de uma das partes enquanto ilustradora com trabalho colaborativo
com jornais em tempos passados, pudemos recriar os processos de desenvolvimento de uma ilustração para fins editoriais destinado àquela turma.
Para desdobrar o leque de fontes fidedignas de notícias e artigos, limitámos
as fontes a três jornais nacionais de edição online (muitos alunos admitiram
não ler as versões em papel, mas ter acesso incondicional à internet). Estipulámos o Público, o Expresso e o Observador como fontes privilegiadas. A excepção
seria dada aos alunos que encontrassem outras fontes igualmente fidedignas da
sua preferência, nomeadamente aos alunos de intercâmbio, que teriam acesso
a periódicos em língua inglesa, ou com tradução disponível.
Porque víamos uma grande estagnação de temas (aliás natural nestas idades, e delimitado quase exclusivamente ao círculo de interesses pessoais), determinámos que cada aluno deveria partir de um género noticioso diferente
a cada semana. Não seriam admitidas repetições de semana a semana, e um
aluno que escolhesse desporto numa das vezes, teria de recorrer às páginas de
interesse social, científico, tecnológico ou político na vez seguinte. Esta quebra
nos interesses pessoais deu azo às descobertas e discussões mais interessantes
nas aulas seguintes.
O tempo de resolução dos exercícios foi mantido com algum rigor. O aluno
que se esquecesse de trazer a ilustração num dia poderia trazê-lo no dia seguinte, não podendo no entanto falhar a entrega do artigo sequente nessa semana
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auto-motivados o suficiente para continuar a trabalhar num mesmo assunto
semana a fio. Víamos o seu empenho nas aulas a definhar naturalmente no decurso dos exercícios mais longos e sabíamos como tínhamos constantemente
de alimentar o seu empenho para que os concluíssem.
O próprio tema dos contos tradicionais ou das fábulas, embora de conhecimento geral (os portugueses) e de fácil procura e pesquisa em casa, implicava a
releitura de textos relativamente longos. Não conhecíamos os hábitos de leitura
daquele grupo e o processo de desconstrução desses textos, embora de grande interesse a nível formal e interpretativo, trazia mais um momento de pouca aplicação à disciplina de desenho. Prevíamos também a possibilidade de os
alunos de intercâmbio surgirem com títulos que desconhecêssemos e por isso
dificultassem o acompanhamento do seu trabalho.
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sob o ónus de levar um não fez na ficha de avaliação. Na realidade, sentimos
da parte dos alunos uma energia renovada na procura e debate dos temas de
semana a semana, que só minguava em alturas de trabalho redobrado a outras
disciplinas ou épocas mais saturadas com testes.
4.1 o que esperávamos conseguir
Para além do treino continuado das técnicas de registo e exploração de materiais já usado em aula, podemos dizer que o desbloqueamento do desenho era
o nosso maior objectivo. A participação voluntária e o interesse pelo desenho,
continuado ou acrescido, dos alunos seria o bónus que esperávamos conseguir
que transbordasse para o trabalho de aula e como parte integrante daqueles estudantes de artes.
Muito à semelhança das três actividades inclusas no ensino da arte, segundo Herbert Read (1974), o nosso propósito incluía um laivo de cada actividade, quer fosse disponibilizar um canal para auto-expressão, proporcionar um
exercício de observação e um derradeiro momento de apreciação. Este último
recaindo no diálogo entre professor e aluno sobre o tema, concretização e desconstrução dos processos de criação inerentes a cada ilustração.
Naturalmente que nem todos os alunos conseguiram encadear o trabalho
de forma interessante. Quer por uma questão de imaturidade representativa ou
confusão sobre o tema abordado, houve situações em que as ilustrações em si
ficaram aquém do que o aluno gostaria de ter conseguido e alunos que escaparam ao tema original do artigo. Essas questões só perdem o seu dramatismo
quando tomamos em conta que o processo em si surge com a relevância equiparada à concretização da ilustração, quando enquadrado num quadro superior
de desenvolvimento pessoal do aluno.
Trabalhando com adolescentes, o desmascarar das estruturas e formas
de comunicação social ganha uma certa relevância sobre a “preservação da
intensidade original das reacções da criança à qualidade sensorial de uma
experiência” (Read, 1974:208).
Precisámos captar-lhes a atenção e focar a energia do trabalho sobre temas que lhes interessassem e mantivessem esse interesse cativo pela duração do exercício para que ganhem gosto pela concretização e finalização e
não se perderem em desmotivações à priori. A rapidez e fluidez no trabalho,
ditado pelos prazos curtos e intensivos, foi outra componente de interesse
tanto para este projecto como para a disciplina e que os alunos, melhor ou
pior, conseguiram assimilar.
Conseguir a resposta de alunos que normalmente não se candidatariam a
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Figura 1 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “Àgua envasada”, Abril de
2016. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “The beauty of human
skin in every color” em que representa os colegas tanto pelas feições,
como pelo “pantone” de pele do nariz, Abril de 2016.Fonte: própria.
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trabalho acrescido seria a derradeira conquista, que conseguimos atingir em
parte pela motivação de um aluno cuja participação se tem mostrado desfalcada.
4.2 o que surgiu de inesperado
Talvez não tenhamos conseguido a participação eufórica que desejássemos
para alunos no início de uma carreira nas artes que eles próprios haviam escolhido. Alguns houve que, demonstrando interesse no início, não tivessem entregue trabalho algum até ao final do projecto. No decurso do projecto houve
mesmo um aluno que desistiu de estar presente na disciplina.
Mas, no meio de tanta esperança ou intenção melhor ou pior concretizada,
podemos dar o projecto como bem-sucedido visto que, na última semana programada do projecto, os alunos tivessem vindo ter connosco para pedir mais
uma semana de trabalho de casa dedicado à ilustração editorial.
Trazemos para exemplificar o trabalho que foi entregue uma seleção de imagens, valorizada em parte pela sua visibilidade na impressão, mas também pela
fácil identificação dos temas. Podemos tomar de ponta a Figura 1, representando “ar engarrafado”, de identificação imediata tanto do tema como da polémica actual de poluição na capital chinesa. Observando a Figura 4, pintada sobre
papel de alta gramagem e texturado, temos a “estrela misteriosa” encoberta por
um possível buraco negro, e que transmite a profundidade do espaço sideral da
forma que o artigo a tenta descrever. Já a Figura 7 prima pelo detalhe e pormenor
dos elementos secundários, que na verdade sugerem um jogo de adivinhas para
percebermos a personalidade escondida por detrás de cada vulto.
O trabalho que os alunos entregaram a cada semana surgiu de qualidade
e interesse mistos. São exemplos de execução as Figura 2 e Figura 9, sobre as
quais se fecharam os olhos à similitude com as referências apresentadas pela
aluna para relevar a qualidade do traçado. Já a Figura 3, Figura 8 e Figura 10 são
exemplos de uma maior imediatez na execução sem por isso perderem valor
comunicativo pela escolha dos elementos representados.
Os temas que os alunos escolheram foram a verdadeira surpresa, pois a partir
de temas relativamente complexos, de cariz científico ou político, os alunos revelaram grande desenvoltura na comunicação do teor dos artigos. Alguns exemplos
de tentativas de racionalização da informação que resultaram em aproximações
à infografia interessantes, que podem ser observadas na Figura 5 e Figura 6.
4.3 alterações ao projeto inicial
Na última semana de trabalho, e tendo os alunos pedido a prorrogação do projecto por mais uma semana, decidimos dar uma novidade às fontes a ilustrar.
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Figura 3 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “Tabú”, Abril de 2016.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “A estrela misteriosa”
baseado num artigo de fôro científico, Abril de 2016. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “tecnologias de higiene a bordo
dos aviões”, uma aproximação à infografia, Abril de 2016. Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “disparidade de remuneração no desporto”,
uma aproximação à infografia, Abril de 2016. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “A principal tarefa do palestrante”, Abril de
2016. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Ilustração do aluno sobre o tema “Terrorismo”, Abril de 2016. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “A banana que mudou a face do Rock”,
Abril de 2016. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Ilustração da aluna sobre o tema “Visão de Júpiter”, Abril de 2016.
Fonte: própria.

Conclusão
Em retrospectiva, e poisando o olhar sobre o trabalho que os alunos desenvolveram ao longo das sete semanas do projecto de ilustração editorial, as mais
notáveis revelações recaíram sobre dois aspectos fulcrais: o desenvolvimento
da ilustração sob fortes limitações temporais e materiais, que trouxe alguma
entusiasmo e desenvoltura técnica e representativa, e um novo fôlego ao trabalho de aula; a descoberta de novos temas, interesses e a consequente abertura
de diálogo entre alunos e professoras, que trouxe ao de cima tanto a dificuldade
como a necessidade de comunicar graficamente.
Os alunos perguntam agora que novos trabalhos de casa temos planeados
para eles com um novo fulgor no olhar… ao que não deixamos de poder sorrir.
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Como derradeiro exercício, todos os alunos deveriam encaminhar o seu olhar
para um único site online de comunicação de temas fidedignos da actualidade:
www.ted.com.
O facto de nenhum conhecer o site trouxe a necessidade redobrada de o
apresentar e estimular a pesquisa de temas de interesse pessoal no meandro
das palestras de tema social, científico, político, musical, tecnológico, etc. que
o site dispõe à data.
A semana seguinte trouxe a revelação do interesse por parte dos alunos. Todos assumiram ter visto mais de três palestras enquanto procuravam uma para
ilustrar. A conversa de aula nesse dia foi particularmente estimulante, a partilha de opiniões e conhecimentos recentemente adquiridos redobrou a confiança que tínhamos neste projecto. No fundo conseguimos ultrapassar as metas de
desenho e enquadrar o sentido de intervenção, ou diálogo, social.
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Resumo: O artigo apresenta a discussão de

Abstract: The article presents the discussion of

duas propostas realizadas nas aulas de Arte
no ano de 2015 com as as turmas de 1º e 4º
ano do Ensino Fundamental: “Instalação
de papel” e “Pássaros-pipas”. O desenvolvimento das propostas aconteceu por meio
da análise de obras de artistas, da confecção
de brinquedos, da própria ação de brincar
e da exploração dos espaços cotidianos da
escola por meio da brincadeira, da análise
de registros produzidos, bem como da relação com o espaço expositivo por meio da
Exposição “Coisas entre o Céu e a Terra”.
Palavras chave: Ensino de Arte / Arte
Contemporânea / ludicidade / brinquedos de papel / espaço cotidiano.

two proposals made in art classes in 2015 with the
classes of 1st and 4th year of elementary school:
“Paper installation” and “Bird-kites”. The development of proposals took place through the
analysis of works by artists, creating toys he very
action of play and the exploitation of daily spaces
of the school through play, the analysis produced
records as the relationship with exhibition space
through of exhibition “Things between Heaven
and Earth.”
Keywords: Art Education / Contemporary art,
/ playfulness / paper toys / daily space.

A investigação-ação possui bases teórica capazes de, na formação inicial e contiuada,
estabelecer condições que possibilitam que a prática educacional possa assumir uma
postura de investigação frente à realidade artística, educacional e social que vivencia.
(Nunes, 2013:61-62)

O papel do professor é entendido, desta forma, como protagonista, produtor de conhecimento teórico e prático em constante pesquisa no processo de
escolha pelas atividades, temas e metodologias.
As sequências didáticas que deram origem aos trabalhos a serem analisados, foram planejadas como o objetivo de criar situações de aprendizagem que
fossem significativas para os alunos, aproximando de seus interesses e possibilitando relacionar o fazer durante as aulas, o processo criativo dos artistas e
conceitos da Arte Contemporânea.
Foram introduzidas as noções de instalação, intervenções e ações artísti-
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Introdução
Este artigo discute duas propostas realizadas no âmbito do Componente Curricular Arte com turmas de 1º e 4º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2015 na
Eseba, Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Uberlândia (MG) - Brasil.
A escolha pela análise dos trabalhos se deu pela proximidade das metodologias e temas abordados nas sequências didáticas. Tais aproximações também
levaram à concepção de uma exposição coletiva com trabalhos de alunos produzidos nas aulas de Artes Visuais apresentando resultados e registros destes e
de outros trabalhos realizados no ano de 2015.
Ambas as propostas partem de temas relacionados ao brincar e aos brinquedos feitos de papel, incluindo o processo de criação dos brinquedos e envolvendo
ações no contexto da escola. A Arte Contemporânea foi abordada por meio de
referências artísticas, aproximando ainda, do processo de criação em arte da própria professora da turma. Esta aproximação chama a atenção para as possíveis
contaminações entre a prática artística do professor e suas ações em sala de aula.
Ao refletir a respeito da atuação docente frente ao Componente Curricular
Arte, faz-se necessário também analisar a própria pesquisa artística, procurando entender o entrelaçamento destas duas práticas.
Se pensarmos o método de pesquisa investigação-ação em relação ao trabalho docente, compreendido como um enfoque crítico e autorreflexivo, podemos identificar pontos comuns entre a pesquisa do professor e a pesquisa do
artista. Ambas tratam da pesquisa de sua própria prática, do seu próprio fazer.
Segundo Ana Luiza Ruschel Nunes:
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cas em contexto urbano que tornaram mais significativas a partir da realização dos trabalhos pelos estudantes, por meio da experiência de vivenciar as
propostas desenvolvidas.
1. Processo em sala de aula e desdobramentos para outros espaços
1.1. Instalação de papel
A proposta Instalação de papel foi desenvolvida com as turmas de 1ºano do Ensino Fundamental. Partindo das referências da instalação O curinga está morto
de Cyntia Werner.
A instalação O curinga está morto aconteceu no Museu da Gravura de Curitiba (PR) - Brasil - no ano 2012. A própria artista analisa sua exposição:
Os trabalhos que compõem a exposição procuram discutir a questão do jogo e a relação
dele com as regras que lhe são inerentes. Partindo da figura emblemática do Curinga
como uma carta do jogo de baralho, procuro questionar a relação da ordem e do caos
que se apresenta na atividade lúdica, uma vez que essa carta pode substituir qualquer
outra do baralho e, assim, facilmente estabelecer o caos no jogo (Werner, 2012).

Na exposição a artista apresenta várias imagens de brinquedos e brincadeiras como boneca, bolinhas de jogo da mata, BTUA, dobraduras de avião,
pesquisando diversas linguagens e suportes, entre eles a escultura, a gravura, o objeto.
O foco maior da análise com os alunos se concentrou na instalação com dobraduras metálicas de aviõezinhos com formatos similares às dobraduras de
papel, tão presentes no contexto escolar.
A proposta com as turmas seria confecionar dobraduras formando aviõezinhos de papel e elaborar uma instalação a partir delas.
Para contemplar a ação de brincar, cada aluno fez duas dobraduras de aviãozinho de papel, uma em papel color set tamanho A2 que seria utilizada na instalação e outra em tamanho A4 para ser usada na ação de brincar no espaço da escola.
Durante o processo de trabalho, os estudantes manifestaram o desejo de
confecionarem dobraduras de barquinhos de papel, a ideia foi então acrescentada ao processo. Foram seguidas as mesmas operações da dobradura do avião:
os alunos fizeram uma dobradura usando um papel color set em tamanho A2
para a instalação e outra também em tamanho A4 para brincarem assim que
terminassem as dobraduras (Figura1).
Os estudantes sinalizaram que gostariam de brincar com os barquinhos na
água. Como naquele momento, a cidade passava por um alerta de possível falta

1.2. Pássaros-pipas
Pássaros-pipas foi um trabalho desenvolvido com as turmas de 4º ano do Ensino
Fundamental. O trabalho fez parte de um projeto de ensino interdisciplinar que
abordou o tema Infância, valorizando a especificidade de cada área do conhecimento para a contribuição na discussão do tema.
No campo das Artes Visuais a proposta dialogou com ações artísticas
participativas que se valem do lúdico, dimensão característica da fase da
vida das crianças. Tais ações visam ativar e sensibilizar o olhar para lugares
cotidianos e situações corriqueiras por meio de práticas que, por algum instante, desestabilizam a lógica da apropriação usual dos espaços públicos no
dia-a-dia das cidades.
O que os artistas que atuam na esfera pública buscam muitas vezes é ativar esse poder presente nas relações e nas pequenas ações, desestabilizando-o em pequenas e às
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de água, solucionamos o problema enchendo um pequeno recipiente com água
para que os alunos pudessem usar coletivamente.
Ao fim da atividade de dobradura dos aviões foi proposto aos alunos interagirem com as dobraduras no pátio da escola. Por meio da brincadeira com aviõezinhos de papel, experimentaram o espaço da escola de outra maneira, assim
como exploraram, durante a aula de Artes Visuais, outros espaços além da sala
ambiente, de forma que brincaram e organizaram coletivamente as regras da
brincadeira (Figura 2 e Figura 3).
A ideia de integrar as dobraduras de barcos e aviões de papel na instalação
levou a outra possibilidade de inserção imagens. O trabalho Nuvens de Carmela
Gross foi apresentado aos estudantes como uma importante referência visual
para a criação dos elementos visuais que integrariam os barcos e aviões na instalação por meio de representações de água e nuvens.
O trabalho da artista Carmela Gross trata-se de representações esquemáticas de nuvens, fazendo alusão às representações dos desenhos em quadrinhos,
animação e ao próprio desenho das crianças. (Teixeira, 2013)
Os estudantes criaram representações de água e nuvens por meio de recorte e
colagem. O trabalho foi feito individualmente, mas com a proposta de junção coletiva, integrando as colagens e as dobraduras em uma mesma composição visual.
Na elaboração da proposta de instalação, as imagens de representação de
nuvens ficariam coladas ao teto e os aviõezinhos ficariam pendurados nelas,
suspensos por um fio. Em baixo no chão ficariam os barquinhos de papel sobre
as imagens de representação de água.
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Figura 1 ∙ Registro da confecção de dobraduras na Eseba, Universidade
Federal de Uberlândia, agosto de 2015. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Registro da ação de brincar com os aviõezinhos de papel, Eseba,
Universidade Federal de Uberlândia, agosto de 2015. Fonte: própria.
Figura 3 ∙ Registro da ação de brincar com os aviõezinhos de papel, Eseba,
Universidade Federal de Uberlândia, agosto de 2015. Fonte: própria.

Para embasar a discussão com alunos foram abordados trabalhos de coletivos e artistas como Olhe para o céu do Poro, dupla de artistas que realiza
intervenções urbanas e ações efêmeras no contexto da cidade; Cidade é
para Brincar, sou criança de 0 a 99 anos do Coletivo Basurama e Um tour
pelo céu de Itajaí, Uberlândia e Patos de Minas, trabalho da própria professora de Artes Visuais.
O trabalho Olhe para o céu do Poro trata-se de panfletos com imagens de pássaros que foram arremessados do último andar de um dos prédios localizados
no principal cruzamento da região central da cidade de Belo Horizonte (MG).
“Devido à massa de ar, esses ‘pássaros’ sobem ao invés de cair, o que provoca
a ocupação momentânea e colorida do céu e desvia o olhar das pessoas para
cima.” (Campbell & Terça-Nada, 2011:24)
Um tour pelo céu de Itajaí, Uberlândia e Patos de Minas foram ações realizadas
em três cidades brasileiras: Itajaí (SC), Uberlândia (MG) e Patos de Minas (MG)
por meio da proposição para que os passantes pudessem soltar pipas com imagens fotográficas do céu do lugar em que a ação foi realizada.
Cidade é para Brincar, sou criança de 0 a 99 anos do Coletivo Basurama trata-se de uma ação que convida o público para brincar no espaço urbano por meio
de balanços instalados no Viaduto do Chá em São Paulo (SP). Os balanços foram construídos com pneus, cordas e bandeiras coloridas, além de sugerirem a
diversão, ainda coloriram o espaço. (Nogueira, 2013:92)
A partir das referências, um processo de criação de pipas foi pensado como
uma forma lúdica de instigar o olhar mais atento para espaços da escola, suscitando discussões sobre a temática Infância, promovendo experiências de brincar e criar o próprio brinquedo, ao passo em que os alunos construíam conhecimentos sobre arte, concebendo uma ação artística no contexto escolar.
Para compor o aspecto visual das pipas, foi proposta a representação de um
pássaro, ressignificando elementos dos trabalhos Olhe para o céu e Um tour pelo
céu de Itajaí, Uberlândia e Patos de Minas. Para tanto, foram apresentadas ainda
referências dos trabalhos A Conquista do Fogo e do Grão do artista Gilvan Samico (Martí, 2015) e Passarinhos — de Inhotim a Demini de Adriana Varejão visando
à ampliação do repertório imagético.
O processo envolveu várias operações processuais. O trabalho iniciou com
a análise e discussão das referências artísticas, seguido pelo recorte do suporte
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vezes singelas, utopias de transformação do comum, no sentido de transformação da
realidade a sua volta e do tensionamento das redes de poder geradoras de realidades
(Campbell, 2015:23).
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em papel de seda para confecção das pipas e elaboração visual da imagem do
pássaro que comporia sua visualidade (Figura 4).
Além dos desenhos os estudantes também exploraram as outras etapas da
confecção das pipas, como a colagem das varetas de bambú, a confecção da rabiola usando linha e papel celofane, a amarração do cabresto e a preparação do
carretel com linha.
Finalizada a etapa de confecção das pipas, chegou o momento aguardado
por todos, o dia de soltá-las. Foi reservado para a ação, o campo de futebol do
Campus Educação Física, onde está localizada a Eseba. Os alunos puderam explorar este espaço por meio do objeto estético confeccionado por eles, experimentando também a possibilidade de vivenciar uma experiência de quebra da
rotina, tanto no que diz respeito às próprias atividades dos estudantes, como
também de uso deste espaço (Figura 5 e Figura 6).
Após a ação de soltar pipas foi feita uma avaliação do processo através de
registros por meio do desenho e da escrita, que resultaram em um caderno de
processo. A discussão abrangeu também reflexões a respeito da importância
dos registros fotográficos e videográficos na Arte Contemporânea, pois como
a ação foi efêmera, os registros representam formas de acessá-la em momento
posterior ao seu acontecimento e experienciá-la de outra maneira.
A “documentação” artística tem força poética e pode criar seus próprios valores. Sobretudo as tecnologias de reprodução permitem transferências, traduções, deslocamentos e, consequentemente maior circulação das imagens. Ela pode, por conseguinte,
aparecer e reaparecer em suportes diversos. (Costa, 2009, p. 22-23).

Neste sentido, a proposta de trabalho Pássaros-pipas também pôde promover discussões que vão ao encontro da análise de Anne Cauquelin, ao discutir a
Arte Contemporânea a partir dos sistemas da Arte, afirmando que seu sistema
é baseado no regime da comunicação (Cauquelin, 2005).
Transpondo esta reflexão para a experimentação no contexto escolar, é
possível abordá-la por meio da análise e divulgação de registros do processo, na medida em que foram sociabilizados por meio da exposição Coisas
entre o Céu e a Terra e em evento científico. Assim, foi possível promover
a discussão a respeito da rede, os vários pontos de ligação multipolar que
se dão pelas referências artísticas, as memórias de brincadeiras e o diálogo
com outras disciplinas.
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Figura 4 ∙ Registro da etapa de desenho do pássaro, Eseba, Universidade
Federal de Uberlândia, abril de 2015. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Registro da ação de soltar pipas no contexto da escola, Eseba,
Universidade Federal de Uberlândia, maio de 2015. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Registro da ação de soltar pipas no contexto da escola, Eseba,
Universidade Federal de Uberlândia, maio de 2015. Fonte: própria.
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2. Exposição "Coisas entre o céu e a Terra"
A exposição Coisas entre o Céu e a Terra fez parte da programação da II Semana
de Arte da Eseba, que teve por objetivos valorizar e divulgar os processos e resultados do trabalho desenvolvido no âmbito do componente curricular Arte.
A exposição aconteceu no Laboratório Galeria, localizado no Bloco I do Campus Santa Mônica, onde está localizado o Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia. A exposição coletiva reuniu trabalhos realizados nas
aulas de Artes Visuais da Eseba, e além de apresentar os trabalhos Instalação de
papel e Pássaros-pipas, também apresentou outros dois trabalhos: Repouso de um
pássaro, realizado pela turma de 6º ano EJA (Educação de Jovens e Adutos) e Pedeágua, realizado pelas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental. Neste texto,
são tratados apenas dos trabalhos Instalação de papel e Pássaros-pipas.
Instalação de papel trouxe para o espaço expositivo, os objetos estéticos
produzidos pelos estudantes: aviõezinhos e barquinhos de papel, as colagens
das representações de nuvem e água, conforme planejado e registros fotográficos das ações de brincar com os objetos produzidos no espaço da escola (Figura7 e Figura 8).
Pássaros-pipas reuniu objetos usados na ação em contexto escolar (pipas),
registros fotográficos das etapas do trabalho e um caderno de processo, montado a partir dos registros do processo de desenvolvimento do trabalho por meio
de desenho e escrita. (Figura 9).
Luiz Cláudio da Costa, ao analisar os dispositivos de registro na Arte Contemporânea e seus desdobramentos em imagem-documento coloca que:
A imagem-documento elucida o modo crítico da arte contemporânea, isto é, a arte
que visa e a reflete não uma linguagem e seu sistema formal, mas sim a condição que
permite a sua própria existência. O registro faz desaparecer a obra em sua escritura
supostamente própria, como objeto, porque se tornou uma experiência presencial e
impermanente. Ao mesmo tempo desdobra a obra e a reinventa numa escritura de
apropriação imprópria, uma vez que torna ausente o presente anterior, evidenciando
a virtualidade de toda obra de arte (Costa, 2009:30).

Aproximando esta análise da experiência realizada na escola, podemos considerar que as ações de brincar com os aviõezinhos, barquinhos de papel e a ação
de soltar pipas, foram ações impermanentes. Desta forma a exposição evidencia
o papel dos registros e a discussão de aspectos da Arte Contemporânea, além de
propiciar que os alunos tenham seus trabalhos expostos em uma Galeria, superando as usuais adaptações do espaço escolar para expor seus trabalhos.
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Figura 7 ∙ Vista da Exposição Coisas entre o Céu e a Terra, Laboratório Galeria,
Universidade Federal de Uberlândia, novembro de 2015. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Vista da Exposição Coisas entre o Céu e a Terra, detalhe do
trabalho Instalação de papel, Laboratório Galeria, Universidade Federal de
Uberlândia, novembro de 2015. Fonte: própria.
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Figura 9 ∙ Vista da Exposição Coisas entre o Céu e a Terra, Detalhes do
trabalho Pássaros-pipas, Laboratório Galeria, Universidade Federal de
Uberlândia, agosto de 2015. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Abertura da Exposição Coisas entre o Céu e a Terra, Laboratório
Galeria, Universidade Federal de Uberlândia, agosto de 2015. Fonte: própria
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Conclusão
As propostas Instalação de papel e Pássaros-pipas buscaram acessar o aluno
pela experiência. Por meio de atividades lúdicas os alunos puderam adquirir
conhecimento sobre arte, ver seus trabalhos expostos em uma galeria de arte,
podendo ainda, estabelecer paralelos entre os exercícios realizados por eles e o
trabalho dos artistas.
As duas propostas tiveram como principais referências, artistas que trabalham com temas relacionados aos aspectos lúdicos, seja por meio de instalações
no espaço da galeria ou por meio de intervenções e ações no contexto urbano.
As experimentações com os estudantes tratam de trabalhos singelos que
partiram de objetos de interesse dos alunos e da pesquisa artística da professora que os orientou. Suas reverberações, assim como as propostas artísticas
em espaço público se caracterizam por microações, modificando momentaneamente o uso e a percepção dos espaços cotidianos.
A realização dos trabalhos possibilitou aos estudantes a experiência do brincar, muitas vezes deixada de lado no contexto escolar, bem como a construção
do conhecimento em Arte, discutindo vários aspectos da Arte Contemporânea
como efemeridade e transitoriedade, as aproximações entre arte, espaço, contexto e cotidiano e a importância dos registros e documentos do processo de criação.
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Resumo: Pretende-se, com este artigo, de-

Abstract: This paper intends to provide evi-

monstrar a pertinência da utilização do uso
de técnicas construtivas tradicionais na conservação e restauro de estuques em gesso e
a transmissão do modo de fazer através do
ensino. Apresentam-se algumas intervenções realizadas com alunos do ensino secundário via profissional nas quais são visíveis
a transmissão de saber-fazeres tradicionais.
Palavras chave: Ensino secundário via profissional / Património / moldes / gesso / divulgação.

dence of the relevance of applying traditional
construction techniques to the conservation
and restoration of plasterwork and conveying
technical know-how through teaching. Some of
the work done with students from vocationaltechnical schools is presented, in order to show
the transmission of traditional know-how.
Keywords: Vocational-technical schools heritage / mould / plaster / conservation and
restoration / diffusion

Na área da conservação e restauro dos estuques decorativos em gesso, o
conservador-restaurador deverá ter o máximo de conhecimento das técnicas tradicionais utilizadas e dos materiais constituintes para que, durante
o diagnóstico, identifique qual a técnica a utilizar para colmatar as lacunas
volumétricas existentes. Este conhecimento irá permitir intervir adequadamente no bem patrimonial.
Existem várias técnicas para produzir um elemento decorativo, e algumas
dessas técnicas têm sido transmitidas ao longo dos séculos. Na linha das técnicas tradicionais temos os elementos que são realizados a partir de moldes de
cércea, vulgarmente conhecidos por moldes de correr (perfis que permitem a
realização de elementos geométricos como molduras — rectas ou circulares —
sancas, balaustres) e a técnica moderna cujos elementos são realizados através de moldes em silicone que reproduzem fielmente objectos ornamentais a
partir de um modelo.
O professor / conservador-restaurador deverá conseguir transmitir ao
aluno a responsabilidade e a importância de preservar, conservar e restaurar
o bem patrimonial, bem como o saber-fazer das técnicas tradicionais e da produção artística. A sensibilização para o património histórico-artístico através
destes saberes, permite-lhes compreender “um mundo que decorre de múltiplos encontros: do pensar, do sentir e do agir para a preservação de uma memória”. (Teixeira,1998:8)
1. Contextualização
O molde é a presença da ausência da forma, o negativo!
Na área de conservação e restauro de estuques decorativos, os moldes são
um dos processos fundamentais para a devolução da leitura e também de estabilidade da obra. Fazer um molde através de um fragmento, ou de um elemento
original traz bastantes responsabilidades
Neste tipo de exercício, pretende-se que o aluno explore os materiais, como
estes se comportam, a sua degradação a fim de perceber quais as ferramentas
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Mouldmakers who take on students must ensure that they are sufficiently knowledgeable, have adequate materials and be available to guarantee a proper and correct
apprenticeship. This teaching encourages artistic sensitivity and manual dexterity as
well as the understanding of materials and technical theories.
(Delpech & Figueres, 2003:6)
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mais adequadas para a manipulação dos mesmos. “O professor deve ensinar
a ver, a analisar, a especular. O ‘preconceito da livre expressão’ não existe
mais. Podemos considera-la como um processo inicial, um ponto de partida
no ensino da arte, e não como um método autossuficiente global” (Barbosa &
Cunha, 2010: 33)
Ao fazerem os moldes, os alunos têm um contacto muito próximo com a
arte, quase ao ponto de a saber de memória. Iniciam um diálogo com a obra
de arte. Como refere Fernando Rodrigues, “o diálogo — estratégia de aperfeiçoamento do olhar — é aqui entendido na sua vertente activa de comunicação,
aberta, convivência, relação, ligação” ao ponto de tomar a obra de arte como
sua. (Rodrigues, 2011:106)
Antes da realização dos moldes, é feito o exercício de analisar e registar o
estado de conservação, através de uma ficha de diagnóstico e intervenção na
qual registam graficamente e descrevem os elementos ornamentais. Para que
se apercebam da divulgação e proliferação da arte, é dado pelo professor a possibilidade de compararem locais onde foi usado o mesmo molde.
Fernando Rodrigues afirma, “sem a focalização do olhar, a apreensão da obra
é mantida ao nível superficial de contacto e de leitura” (Rodrigues, 2011:106)
Embora aprendam a fazer o molde e que a partir deste seja possível repor/
refazer ou devolver a leitura na sua totalidade, aprendem também que o respeito pelo original é muito importante para futuros estudos da matéria na sua
originalidade e historicidade.
Assim, no momento da reconstituição volumétrica, unem o original com
o novo, substituindo apenas e somente o que estava pedido e sem leitura,
ficando estes últimos guardados em reserva como elementos documentais.
Na arte de fazer moldes tem de haver o consenso, e o bom senso, de não
haver o abuso de substituição de originais só porque o novo fica esteticamente
mais bonito e perfeito. Também, se um elemento original for retirado/removido do seu lugar e levado para atelier para se proceder ao molde, após a realização do mesmo, esse mesmo elemento deverá ser devolvido ao seu lugar. Em
alguns casos, é possível encontrar peças utilizadas para servir de modelo ao
molde, isolados com goma-laca, e que foram aplicadas na decoração do edifício
juntamente com as suas cópias.
Na conservação e restauro de estuques decorativos, a procura pelos ornamentos originais deveria ser feito nos ateliês dos antigos estucadores, seria
o mais indicado pois teríamos acesso à matriz original. Contudo, é uma área
que foi sempre pouco valorizada e considerada uma arte menor. Talvez por
ser um trabalho empírico e que foi sendo passado de pais para filhos.

2. Diferentes moldes diferentes materiais
2.1 Molde de silicone vertido
O molde em silicone vertido é feito com base na pré-existência de um elemento
original a partir do qual se poderá proceder, então, ao molde. Na mistura do
silicone com o catalisador (dentro das percentagens recomendadas pelo fornecedor) aquele é vertido abraçando a obra guardando, desta forma, em si todos
os pormenores. Ao ponto de registar marcas, assinaturas, impressões digitais.
2.2 Molde de silicone espatulado
A utilização do molde de silicone espatulado difere da do molde vertido somente no caso em que poderemos não ter a possibilidade de ter um
elemento disponível para ser transportado para atelier para se proceder
ao molde. Se for o caso de um tecto, adicionando um espessante à preparação do silicone vertido, este fica num ponto em que não escorre, permitindo assim realizá-lo em gravidade. Mas também poderá ser utilizado
numa situação de poupança de silicone pois sendo espatulado fica ao critério de quem faz o molde da quantidade de matéria a aplicar (Figura 1).
2.3 Molde de silicone por impressão
Este silicone vende-se em forma de plasticina (igualmente de dois componentes), mistura-se em quantidades iguais com as mãos e aplica-se, numa acção
de pressão (Figura 2), no modelo a moldar. Este material é o indicado quando
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Uma área, transversal aos escultores e estucadores, que reúne técnicas e saber-fazer que se estão a perder. Um trabalho artesanal que foi sendo substituído
pelas máquinas e pelos materiais mais contemporâneos. Hoje em dia, poucos
são os que se dedicam a esta arte e que sabem o saber-fazer. Também aproxima
duas profissões que se estão a extinguir: o moldador “um artífice que tira ou faz
fôrmas ou moldes, para n’ellas se fundirem figuras, ornatos e outras obras” (Rodrigues, 1875:262); e o formador o “artífice que professa e exercita o mister de
tirar e vasar fôrmas, feitas sobre os modelos que os artistas lhe entregam para
esse fim”. (Rodrigues, 1975:189) A obra é primeiramente feita em barro onde
fica impressa a ideia do artista, depois é formada em gesso pelo formador. Este,
por sua vez, amplia-a à escala desejada para o trabalho final e por fim é passada
a pedra ou feito o molde para ser fundida a metal.
Assim, para além da importância de ensinar estas técnicas aos alunos
é igualmente de grande valor a transmissão e a valorização deste património imaterial.
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Figura 1 ∙ Aplicação do silicone com a adição do espessante
(tixotrópico) através de espátula. Fonte: própria
Figura 2 ∙ Aplicação do silicone por impressão, directamente na
parede. Intervenção de Conservação e restauro por parte da
parceria da Escola Profissional de Recuperação do Património
de Sintra e os Parques de Sintra - Monte da Lua (Palácio de
Monserrate). Fonte: própria.

2.4 Molde de cércea ou de atarraxa
Este molde “consiste numa placa de metal recortada e limada, segundo um determinado perfil” (Figura 4) correspondente a uma moldura e/ou sanca, “presa
no interior de uma caixa de madeira”. (Chavarria, 2000:12) Este molde por via
de cércea é corrido sobre uma bancada, em que “deita-se a massa do gesso no
seu lugar até atingir a altura do perfil”. (Füller, s/d:69)
Em obra, por vezes não temos o material indicado, e no caso do molde de
cércea, a chapa de zinco, num improviso imediato, é substituído por placa
de cera de dentista (Figura 5). O professor deve mostrar que o conservador
restaurador deve encontrar respostas num determinado momento através do
conhecimento da diversidade de materiais existentes que possam chegar ao
mesmo objectivo.
Através do contacto próximo e directo, com o material e da análise do seu
comportamento, o aluno toma conhecimento num contexto muito prático.
Neste leque variável de moldes, com as suas vantagens e desvantagens, o professor proporciona ao aluno uma diversidade de opções de material dando-lhe
a percepção da escolha que poderá ter e sobre o material a adoptar numa determinada situação especifica.
Um outro aspecto explicado neste processo dos moldes é a escolha do desmoldante: durante o processo de produção artística pode-se utilizar qualquer
matéria que ajude na desmoldagem do positivo do negativo, mas na conservação e restauro essa escolha deverá ter em conta a não contaminação do material
desmoldante na peça original, tal como refere Jaques Laurent:
It is the mould maker´s duty to choose the most appropriate method and product
allowing for a complete reversibility and avoiding any contamination of the art work
by product. Every material breathes and must be allowed to do so without obstruction.
The life of an original depends on how it is treated. (Delpech & Figueres, 2003:26)

3. A conservação dos moldes
Os moldes tornam-se documentos da obra, pois copiam integralmente o seu estado de conservação. Para além de um documento, é um registo da forma que
poderá, em situações de perda ou degradação, ajudar na sua conservação, podendo-se devolver a sua leitura formal, estética e simbólica (com o mínimo de
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não temos um elemento para servir de modelo e temos que fazer o molde in situ
(Figura 3). Embora mais caro do que a mistura do espatulado, é mais fácil de
transportar para cima de um andaime sem grandes dificuldades.
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Figura 3 ∙ Aspecto final do molde em silicone na parede.
Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Placa de metal recortada para o molde de cercea.
Fonte: própria.

4. Partilha da experiência do Professor com o Aluno
No sentido de uma partilha mais próxima com os alunos, costumo falar da minha experiência com a prática dos moldes, de modo a encorajar os alunos para
um trabalho futuro e dando uma visão mais ampla da sua utilização. A prática
de fazer moldes abre um leque de conhecimentos que se pode utilizar não só
nos restauro como também na produção de arte numa visão de divulgação.
Numa feira de educação, onde as escolas têm a oportunidade de divulgar a
oferta de cursos, a colaboração do aluno é essencial pois, na primeira pessoa,
transmite a sua experiência escolar. Os professores, igualmente envolvidos,
ajudam nos adereços para o stand: no exemplo em baixo, cujo tema central é a
época medieval, recriou-se uma mesa composta por elementos em gesso, tendo sido primeiramente feitos os moldes de uma perna de peru, castanhas, batatas, morangos, colheres de pau entre outros. Após a mesa posta uma só parte da
mesma era pintada (Figura 7).
A realização de moldes a partir do original dos estuques decorativos do Palácio de Monserrate para serem reproduzidos em chocolate foi mais um exemplo
dos trabalhos realizados e uma outra forma de divulgação da arte. Estes moldes foram realizados para as “chocolateiras” Teresa Moniz de Carvalho, Sofia
Arauz e Lígia, responsáveis por esta iniciativa (Figura 8 e Figura 9).
Por fim, partilho uma experiência transdisciplinar: enquanto mãe pude
transmitir os meus conhecimentos sobre moldes e interagir com a educadora
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actividade criativa), restituindo-lhe o seu significado e proximidade com a sua
aparência original. Acaba por ser um método de salvaguarda da peça original
podendo-se atribuir-lhe uma acção na conservação preventiva.
Mas, o olhar do conservador-restaurador deve igualmente recair sobre os
moldes que, por vezes, são esquecidos e mal acondicionados em reserva. No
ensino, deverá ser igualmente transmitido ao aluno qual a maneira mais indicada para a preservação dos mesmos.
Até o mais recente material, o silicone, se não for conservado, degrada-se. A
melhor forma de o conservar passa por manter sempre o molde num ambiente
controlado, cheio (com gesso) para que o silicone não retraia, não perca a sua
flexibilidade, evitando que fique esponjoso e pegajoso. (Williams, 1999:1) A deformação do silicone faz com que se perca a forma fiel do objecto. Como tal,
a limpeza de um molde pode ser feita a partir da aspiração das sujidades depositadas e, seguidamente, se não for suficiente, através de uma limpeza por
via húmida (tendo sempre em atenção que o solvente escolhido deverá estar o
mínimo de tempo possível em contacto com o silicone) (Figura 6).
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Figura 5 ∙ Placa de cera de dentista, material alternativo à placa de zinco do
molde de cercea, num improviso. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Molde em silicone durante a limpeza química: lado esquerdo depois
da limpeza, lado direito antes da limpeza. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Mesa composta por elementos reproduzidos em gesso durante uma
feira de divulgaação por paarte da Escola Profissionaal de Recuperação do
Património de Sintra. Fonte: Irene Anjos.
Figura 8 ∙ Exemplo de um dos moldes de um pormenor da decoração ornamental do
Palácio de Monserrate - Sintra em silicone para culinária. Fonte: Teresa Moniz de Carvalho.
Figura 9 ∙ Reprodução dos elementos ornamentais da decoração do Palácio de
Monserrate em Sintra em chocolate. Fonte: Teresa Moniz de Carvalho.
Figura 10 ∙ Mão em gesso realizada através do molde em alginato, trabalho realizado
no Jardim de infância Fonte: própria.

Conclusão
Ser professora teórico-prática numa área em que só o professor é que pode
planear a aula, dá-me a liberdade de decidir a metodologia, tal como defende
o professor Ilson Moraes “o dia-a-dia é feito pelo que a arte pede e a necessidade do aluno”. Segundo Ilson “a abordagem triangular permite que o professor conduza o trabalho de maneira mais segura e mais bem fundamentada”.
Embora a adaptabilidade e adequação da metodologia ao dia-a-dia, e as necessidades do momento aumentam a responsabilidade do professor. (Barbosa & Cunha, 2010:354)
A transmissão de saberes, o manuseamento de ferramentas e o conhecimento de materiais tradicionais no processo de criação/manutenção de moldes
proporciona assim um vasto conhecimento
O conhecimento e o reconhecimento da técnica tradicional a par da área de
conservação e restauro permitem o encontro do passado com o futuro através
do presente.
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de infância do meu filho. Em resposta ao pedido feito por parte do Jardim de
infância aos pais para que sugerissem actividades que permitissem a interacção
destes com os filhos e os seus colegas, sugeri fazer os moldes das mãos e/ou pés
das crianças, cujas réplicas podiam ser utilizadas em algum trabalho educativo
e/ou sazonal (como por exemplo — o dia da mãe).
Numa tarde, tendo o meu filho como ajudante, ensinei a técnica do molde com
alginato, um material que reúne características e condições de utilização neutras,
visto estarmos a lidar com crianças até aos 3 anos. A experiência partilhada entre
adultos e crianças foi muito gratificante pois estas últimas mantiveram-se atentas a todos os materiais, desde a alteração da cor do alginato, ao atingir o ponto de
cura, até à transformação do gesso liquido ao sólido, ao ganhar a “presa”, tendo
a perfeita percepção que reproduziam naquele material a própria mão. Por fim,
como trabalho final, a educadora presenteou os pais com um trabalho do dia do
pai (Figura 10).
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Criação e construção
de formas plásticas em
espaço bi e tridimensional:
uma proposta do Subprojeto
de Artes Visuais do
PIBID-UNICAMP
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Resumo: Pretende-se apresentar reflexões ge-

Abstract: This article aims to present reflec-

radas a partir da proposta de ensino-aprendizagem em Arte — desenvolvida pelo Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID-UNICAMP) em uma escola municipal
de ensino básico localizada no município de
Campinas/SP, Brasil — cujo objetivo era trabalhar a criação de formas plásticas em espaço bidimensional e sua transposição para o espaço
tridimensional.
Palavras chave: Arte / educação / formação
de professores / PIBID.

tions generated from the teaching-learning
proposal in art — developed by the Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID-UNICAMP) in a municipal elementary
school located in the city of Campinas / SP, Brazil
— whose purpose was the building and creation of
artistic shaping in two-dimensional and threedimensional spaces.
Keywords: Art / education / teacher training /
PIBID.

Introdução

As reflexões aqui apresentadas foram geradas a partir da proposta de ensinoaprendizagem em Arte denominada ‘Casa Maluca’, desenvolvida pelo Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-UNICAMP) em uma
escola municipal de ensino básico localizada no município de Campinas/SP,
Brasil. O PIBID é uma iniciativa do governo federal brasileiro que objetiva o
aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação
básica, por meio da inserção de estudantes de licenciatura das Instituições de
Educação Superior (IES) no contexto das escolas públicas. Para tanto, através
de subprojetos que contemplam diferentes áreas do ensino báscio, o PIBID
concede, dentre outras coisas, bolsas: de iniciação à docência (ID) a alunos de
licenciatura; de coordenação ao docente de licenciatura da IES que coordena o
subprojeto; e de supervisão ao docente da rede básica de ensino, que recebe e
supervisiona os bolsistas ID na escola.
1. Concepção e execução da proposta ‘Casa Maluca’

A proposta ‘Casa Maluca’ foi elaborada pelos participantes do subprojeto de
Artes Visuais do PIBID-UNICAMP com o objetivo de trabalhar a criação e
construção de formas plásticas em espaço bidimensional e sua transposição
para o espaço tridimensional a partir do tema transversal ‘a relação dos seres
vivos com seu meio’ sugerido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais — Arte
(Brasil, Secretaria De Educação Fundamental, 1997). Em concordância com
o Projeto Político Pedagógico da escola, optou-se por trabalhar a proposta
‘Casa Maluca’ em duas turmas de 25 alunos matriculadas no 4º ano do ensino
fundamental, com idades entre 9 e 10 anos, tendo como princípio norteador a
Abordagem Triangular sistematizada por Ana Mae Barbosa. Segundo Barbosa:

Desse modo, propôs-se aos alunos o estudo dos tipos de moradias e
construções presentes em diferentes culturas no mundo e no Brasil, através
da apreciação de imagens projetadas em sala de aula, tais como as casas
de alvenaria, iglus, ocas, palafitas, etc. Através dessas imagens, foi possível
discutir a relação entre o homem e o meio em que vive, levantando questões
acerca de sua relação com a natureza e com as matérias-primas disponíveis em
cada região.
A partir da apreciação, foi solicitado aos alunos que se organizassem em
grupos de três crianças para a concepção e desenvolvimento de sua própria
moradia, denominada ‘Casa Maluca’. As condições da proposta eram:
(i) conceber um tipo de moradia com a qual eles sonhassem, que fosse
divertida, inusitada e lúdica;
(ii) conceber e planejar a ‘Casa Maluca’ utilizando como instrumentos
de projeto o desenho de fachada, a planta-baixa e o texto descritivo;
(iii) desenvolver e finalizar o projeto da ‘Casa Maluca’ com materiais
reutilizados (papelão, isopor, tampinhas de garrafa PET, etc.), tecidos
e tinta guache.
Observou-se em todos os grupos que a concepção da ‘Casa Maluca’ se
deu inicialmente a partir da forma exterior da casa, através de discussões e
do desenho de fachada que foi modificado algumas vezes até chegar a sua
versão final. O interior foi pensado posteriormente, já com a fachada definida.
No entanto, as formas utilizadas para representar a planta baixa nem sempre
correspondiam ao formato da fachada. E, nessa etapa, a intervenção da
professora-supervisora e dos bolsistas ID se fez necessária para que os grupos
se atentassem a isso (Figura 1).
Aos poucos, os desenhos foram tomando formas de monstros (CasaMonstro), de frutas gigantes (Casa-Abacaxi), de comidas (Casa-Pastel), etc. Um
dos alunos chegou até a cogitar a possibilidade de se poder comer sua casa um
pouquinho a cada dia. A turma riu e achou muito curiosa a ideia. Outros alunos,
por sua vez, assumiram que estavam criando lugares para morar de verdade,
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(...) os professores nos têm ensinado o valor da contextualização tanto para o fazer
como para o ver. O processo pode tomar diferentes caminhos /CONTEXTO\FAZER/
CONTEXTO\VER OU VER/ CONTEXTUALIZAR\ FAZER/ CONTEXTUALIZAR\
ou ainda FAZER/ CONTEXTUALIZAR\ VER/ CONTEXTUALIZAR.
Assim, o contexto se torna mediador e propositor, dependendo da natureza das obras,
do momento, e do tempo de aproximação com o criador. (Barbosa, 2012: XXXIII)
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Figura 1 ∙ Bolsista ID em atendimento aos alunos durante o processo
de concepção da fachada da ‘Casa Maluca’. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Desenho de fachada da ‘Casa Maluca’ de um dos grupos.
Fonte: própria.
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Figura 3 ∙ Bolsista ID manuseando a cola-quente com
um aluno para a construção de uma escada. Fonte: própria.
Figura 4 ∙ Aluno revestindo a caixa de sapato com t
ecido. Fonte: própria.
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que iriam além do papel, da maquete e da sala de aula. Ouviu-se um aluno
dizer ao outro na etapa de concepção ‘Ah! Vou fazer um quarto de visitas, aí
você pode dormir em casa’. Isso demonstra os aspectos lúdicos e prazerosos do
fazer artístico e o quanto as propostas de ensino-aprendizagem em Arte podem
e devem proporcionar aos alunos a liberdade de imaginar e edificar propostas
artísticas com base em intenções próprias e em consonância com a produção
histórica e social da Arte (Figura 2).
Segundo Huizinga:
As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde início,
inteiramente marcadas pelo jogo. (..) Na criação da fala e da linguagem, brincando
com essa maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito estivesse
constantemente saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda
expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim,
ao dar expressão à vida, o homem cria outro mundo, um mundo poético, ao lado do
da natureza. (Huizinga, 2008: 7)

Apesar de se sentirem muito à vontade com a proposta, durante o processo de
concepção e desenvolvimento, alguns alunos mostraram certo desconforto ao
desenhar. Como era de se esperar, alguns alunos reclamaram das dificuldades
em transpor uma ideia para o papel, para eles parecia muito mais fácil explicar
oralmente suas ideias e sugestões do que desenhá-las. De acordo com Martins,
Picosque e Guerra:
A produção expressiva da criança de 9 e 10 anos ganha complexidade, mas pode ser
subjugada pelo sentimento de inferioridade. É comum nessa idade a frase: ‘Não sei
desenhar’. Isso pode emperrar sua intenção estética, se o educador não oferecer desafios
para a conquista de sua poética pessoal. (Martins, Picosque & Guerra, 1998:114)

Desenvolver o desenho da planta-baixa da casa, em especial, apresentou
aos alunos embates técnicos a serem superados em grupo: o uso da régua, o
respeito às proporções, o desenho em escala, a distribuição e organização do
espaço. Era muito comum, por exemplo, um quarto de dormir menor que o
banheiro, o que não era algo pensado de acordo com o projeto, e sim por um
erro na distribuição dos espaços. Frente a isso, a professora-supervisora e os
bolsistas ID atentavam os grupos a essas questões e incentivavam os alunos
a superarem as frustrações e encararem as dificuldades em desenhar como
oportunidades de aprendizagem.
Ao fim desta etapa, os alunos partiram para a construção do que haviam
planejado no papel. E, para transpor as propostas para o espaço tridimensional,
os alunos trouxeram de casa materiais que iriam para o lixo, mas que tinham
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um potencial de serem reutilizados, tais como retalhos de tecido, caixas de
sapato, embalagens de diversos modelos e tamanhos. E, assim como nos
exemplos de moradias apreciados durante a discussão em sala de aula, os
alunos perceberam as limitações impostas pelos materiais que selecionaram e
que estavam disponíveis para a construção das maquetes. Ao contrário da fase
de planejamento no desenho de projeto sobre papel, que aceita, por assim dizer,
todo tipo de ideia, a etapa de transposição para o espaço tridimensional exigiu
dos grupos adaptações e modificações em seus projetos. Nesse momento, os
alunos começaram a perceber que era preciso ter planejado a casa já com um
conhecimento prévio mais aprofundado das características dos materiais que
seriam usados em sua execução.
O papelão, por exemplo, apesar de ser o material mais utilizado e versátil para
o que pretendiam (paredes, móveis, portas e janelas), gerou muitas dificuldades
aos alunos devido a sua espessura. Cortar ou dobrar esse material demandou,
mais do que força, pensamento estratégico, tal como dividir as tarefas e revezar
entre o grupo aqueles alunos que iriam cortar o papelão, para que ninguém se
cansasse demais. Além do mais, o manuseamento de instrumentos cortantes
e perigosos, como o estilete e a cola-quente, foi limitado apenas à professorasupervisora e aos bolsistas ID (Figura 3). Desse modo, foi necessário que os
grupos se organizassem para que todos pudessem ser atendidos.
Quanto ao uso da cor, observou-se que alguns grupos pouco exploraram
a mistura de diferentes pigmentos em seus trabalhos, se limitando às cores
disponíveis no jogo de tinta guache (seis cores) ou mesmo do lápis de cor (doze
cores). Ao mesmo tempo, havia também aqueles projetos que priorizaram a
cor do próprio material utilizado (papelão, isopor, plástico) nas maquetes, ou
mesmo preferiram trabalhar com colagem de tecidos e papel colorido (Figura 4,
Figura 5 e Figura 6). De todo modo, as observações permitiram afirmar que em
propostas de ensino-aprendizagem como a ‘Casa Maluca’, a cor apareceu como
um dos elementos de destaque, sendo também usada como critério de avaliação
no julgamento estético ao longo do processo de concepção, desenvolvimento e
avaliação dos trabalhos.
Observou-se que a personalidade de cada integrante do grupo interferiu
na realização do trabalho. Alguns alunos entendiam que era preciso que
comandassem as ações e decisões, outros, por sua vez, se sentiam extremamente
incomodados com isso e reclamavam com o grupo, com a professorasupervisora e bolsistas ID. Havia também aqueles que não se contentavam em
ter apenas uma função em seu grupo, ou mesmo um grupo único para trabalhar,
e necessitavam estar em constante movimento, ajudando os outros, dando
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Figura 5 ∙ Aluna pintando com tinta guache parte da ‘Casa Maluca’
construída com garrafa PET. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Alunos na exposição ‘Casa Maluca’. Fonte: própria.
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palpites, conforme a necessidade e receptividade dos outros alunos. Também
foi possível observar que algumas crianças, que discordavam muito dos rumos
que o projeto de seu grupo estava tomando, acabaram se identificando com
outros projetos e trocaram de grupo por conta própria, com pouca ou nenhuma
intervenção da professora-supervisora e dos bolsistas ID.

Ao final da proposta, os alunos ficaram tão animados e satisfeitos com o trabalho
que propuseram a realização de uma exposição coletiva, envolvendo as duas
turmas de 4º ano, para que pudessem finalmente apresentar e falar sobre
sua ‘Casa maluca’ aos outros alunos da escola, professores, equipe gestora e
funcionários. Sendo assim, com apoio e orientação da professora-supervisora
e dos bolsistas ID, os alunos organizaram a exposição e convidaram a todos da
escola para apreciarem seus trabalhos. Cada grupo ficava próximo a maquete
de sua ‘Casa Maluca, juntamente com o projeto de fachada e planta-baixa para
poder apresentar e explicar todos os detalhes do projeto, desde sua concepção,
até a finalização (Figura 6).
3. Processo de avaliação

Entende-se a avaliação em Arte como processual, contínua e formativa, de
modo a verificar o repertório artístico/estético que os alunos possuem em cada
linguagem artística, detectar quais são as dificuldades apresentadas e superadas
durante o processo de ensino-aprendizagem. Bem como a valorização das
fontes de documentação, preservação e acervo da produção artística dos
alunos (Brasil, Secretaria de Educação Fundamental, 1997). Sendo assim, após
a Exposição ‘Casa Maluca’, os alunos foram convidados a avaliar o seu trabalho
e o trabalho dos colegas.
Organizados em grupos, solicitou-se que escrevessem em uma folha
de sulfite os pontos positivos e negativos acerca de todo o processo da ‘Casa
Maluca’. Já em roda, os alunos fora estimulados a ler e discutir esses pontos,
socializando com toda a turma suas críticas e sugestões acerca de seu trabalho
e do trabalho dos colegas, de modo a compreender o seu processo criativo e o do
outro. É importante ressaltar que a avaliação em roda foi gravada em vídeo pela
professora-supervisora para posterior análise, juntamente com os bolsistas
ID, das falas dos alunos. Os grupos então tiveram a oportunidade de falar
abertamente sobre os conflitos que enfrentaram durante todo o processo, como
a dificuldade de se trabalhar em grupo e de gerir o tempo que tinham em aula.
Eles também aproveitaram o espaço para apontar os aspectos de que gostaram
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2. Exposição ‘Casa Maluca’
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Figura 7 ∙ Alunos sentados em roda durante a avaliação da ‘Casa
Maluca’. Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Maquete da ‘Escola Maluca’. Fonte: própria.

4. Oficina ‘Escola Maluca’

Um dos desdobramentos da proposta de ensino-aprendizagem ‘Casa Maluca’
foi a Oficina ‘Escola Maluca’, oferecida pelo do subprojeto de Artes Visuais do
PIBID-UNICAMP no I Seminário Experiência em Estágio Docente, VII Encontro
e II mostra do PIBID-Unicamp e XII Encontro de Estudantes de Graduação dos
Cursos de Formação de Professores da Unicamp, realizado na Faculdade de
Educação da Universidade Estadual de Campinas, nos dias 26 e 27 de novembro
de 2015, em Campinas/SP.
A proposta da oficina foi trazer para o espaço de discussão da universidade
a experiência de se trabalhar os aspectos lúdicos e prazerosos do fazer
artístico. Desse modo, as turmas de 4º ano que participaram da ‘Casa Maluca’,
elaborou o projeto de cinco ‘Escolas Malucas’ a serem executados pelos
adultos participantes da oficina. O projeto da ‘Escola Maluca’ foi composto
por um texto descritivo e por dois desenhos (fachada e planta-baixa da ‘Escola
Maluca’ concebida pelos alunos). Os participantes da oficina, divididos em
grupo, construíram maquetes a partir dos projetos elaborados pelos alunos.
As maquetes foram então apresentadas aos alunos em uma exposição na
EMEF Profa Dulce Bento Nascimento, juntamente com os projetos originais.
As impressões e comentários dos alunos foram registrados pela professorasupervisora e pelos bolsistas ID para discussão ocorrida posteriormente sobre a
escola em que eles gostariam de estar.
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como, por exemplo, a responsabilidade e confiança que lhes foram depositadas
durante todo o processo de concepção e execução do trabalho, a diversidade de
materiais de que puderam usufruir e a ideia de que podem se utilizar de objetos
que seriam descartados, como uma garrafa PET ou embalagem de iogurte, para
construir algo que tem valor estético e lúdico (Figura 7).
Outro aspecto positivo apontado pelos alunos foi a presença dos bolsistas
ID em sala de aula, que, auxiliando a professora-supervisora, puderam
dedicar maior tempo e atenção a cada grupo de trabalho, algo essencial para o
acolhimento e desenvolvimento das ideias que cada aluno propôs.
De modo geral, durante essa avaliação, pode-se observar que as turmas se
sentiram um pouco mais livres e seguras para falar sobre o trabalho do colega. A
avaliação em grupo instrumentaliza a turma e dá a ela critérios que servem tanto
para avaliar, como para nortear a sua própria produção. Além do mais, percebese que alguns alunos tomam atitudes mais justas, por assim dizer, com relação ao
seu trabalho e a de seus colegas, apontando esse ou aquele grupo que para o seu
entendimento fez um trabalho mais adequado à proposta ou melhor acabado.
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Conclusão

As experiências com a ‘Casa Maluca’ demonstraram os aspectos lúdicos e
prazerosos do fazer artístico e o quanto as propostas de ensino-aprendizagem
em Arte podem e devem proporcionar aos alunos a liberdade de imaginar e
edificar propostas artísticas com base em intenções próprias e em consonância
com a produção histórica e social da Arte. E, desse modo, contribuíram tanto no
processo de formação dos bolsistas ID, muitos ali atuando pela primeira vez em
uma sala de aula de forma ativa, quanto dos alunos do 4º ano, que se depararam
com embates técnicos e de ideias a serem superados e discutidos.
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Resumo: Mediação cultural. Pensá-la inter-

Abstract: Cultural mediation. Think it an in-

disciplinarmente, por dentro, pelos territórios de arte e cultura e curadorias educativas.
Compreendê-la entre as marcas da história
e da cultura revendo o olhar/corpo ativado
pela arte. Problematizá-la enquanto ação
nas instituições culturais e educacionais e na
construção de conhecimento pautada no silêncio e no diálogo. Neste artigo, um convite
para pensarmos juntos.
Palavras chave: mediação cultural / ensino
de arte / territórios de arte e cultura / curadoria educativa / rizoma.

terdisciplinary manner, inside the territories of
art and culture and educational curatorship.
Understand it of the marks of history and culture
reviewing gaze / body activated by art. Problematize it as action in the cultural and educational
institutions and the construction of knowledge
guided in silence and dialogue. In this article, a
invitation to think together.
Keywords: cultural mediation / art education /
territories of art and culture / education curator
/ rhizome.
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Mediação cultural: [entre]
laçamentos de territórios
da arte e cultura
e curadorias educativas
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EntreS: uma introdução
O que quer que eu diga é irrelevante se não incitar você a somar a sua voz à minha.
Robert Filliou (1970:12, tradução livre)

“Somar sua voz à minha”. O desejo do artista Robert Filliou em seu livro
Teaching and learning as perfotmance arts (1970) se conecta diretamente com o
desejo de somar muitas vozes e nos faz pensar sobre os “entreS”. Grafado destacando o plural, a palavra que abre o artigo quer provocar certo estranhamento
para pensar a mediação cultural como um “estar em meio a” e não como “ponte
que liga dois pontos”, quando nos referimos às relações entre arte e os estudantes ou visitantes em um espaço expositivo. “Incitar você a somar a sua voz à minha” implica um diálogo pautado em dar voz a muitas vozes e também no saber
silenciar-se para ouvir o outro, assim como trazer outros para a conversação por
rumos não premeditados, pois é uma experiência singular.
“Somar sua voz à minha” se conecta com o que aprendemos com Dewey
(2010), Paulo Freire (1987) e Rancière (2010), entre tantos outros. Um longo caminho temos percorrido ao pensar mediação cultural, desde a disciplina Arte:
projetos educacionais no curso de Graduação em Educação Artística e a disciplina Mediação Arte/Público no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais,
ambos no Instituto de Artes/UNESP (1995-2007) onde iniciamos o Grupo de
Pesquisa “Mediação/Arte/Público” (2003-2007) e de 2009 até hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie com o Grupo de Pesquisa Mediação Cultural:
contaminações e provocações estéticas. Caminhos que nos levaram a formular o
que nomeamos como territórios de arte e cultura e curadorias educativas, buscando ampliar a compreensão das necessárias ações mediadoras frente à presença cada vez mais intensa da arte e de suas obras na escola, assim como a
crescente visitação de estudantes em espaços expositivos. O que queremos com
estas aproximações? Informações e modelos ou as obras impulsionam outras
leituras, criação e poéticas pessoais? Qual a contribuição da mediação cultural
como um campo de estudo? No artigo, um convite para pensarmos juntos.
1. De mediação, mediadores, intercessores
Dois músicos e um filósofo cantam e escrevem: “O seu olhar melhora o meu”
(Arnaldo Antunes e Paulo Tati, 1995) e “O essencial são os intercessores” (Gilles
Deleuze, 2008:156). Neles, a percepção consciente de que ampliamos os nossos
referenciais e aprendemos a ver, ouvir, sentir, pensar por meio de nossa relação
com o mundo e com nosso entorno social e cultural. A leitura de mundo precede a leitura da palavra nos ensina Paulo Freire (1987) e ela continua ao longo de
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Figura 1 ∙ Mirian Celeste Martins. Tempos e lugares, olhares e
pensares, 2016. Foto-ensaio. Citação direta de detalhes das obras
de David Teniers, o jovem – Vista da galeria do arquiduque LéopoldGuillaume no Palácio de Bruxelas (1650-52), Gustave Courbet
– O ateliê do pintor (1854-55 ) e Norman Rockewll – O apreciador
(1962) e fotografia do acervo pessoal (2015) frente à Cloud Gate
de Anish Kapoor (2006).
Figura 2 ∙ Rita Demarchi. Rita Demarchi. Entre Encontros II. 2015.
Foto-ensaio. Fotografias realizadas em Museu Berardo/Lisboa,
Bienal Internacional de São Paulo, Centro Georges Pompidou/Paris,
Rijksmuseum/Amsterdam.
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nossa vida mediada não só pelas pessoas, ambientes e livros que nos cercam,
mas também pelo universo que chega até nós pelas telas, da TV, do cinema, do
computador, do celular, das multimídias que ofertam em muitas salas de aula
outras aproximações com a arte e a cultura, de maneira extendida.
Ao longo dos anos pergunto aos meus alunos / professores em formação,
sobre o seu primeiro contato com a arte e com frequência recordam também de
quem ofertou este encontro. Pais, tios, avós, professores, fazem parte da memória afetiva. Livros, passeios, viagens e a própia descoberta prazerosa de fazer
arte também fazem parte desta memória. Por outro lado, a obra de arte ou a
manifestação artística por si só provocou encontros surpreendentes. Encontros
entre um olhar / corpo que se disponibiliza para estar no museu, obras que provocam o olhar, um lugar que acolhe e dá a ver. Encontros que deixam marcas,
presentificam o passado e provocam a criação ou recriação.
O ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o contato
entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades
intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador (Duchmap,
1975:74)

Nem sempre a obra presumia o ato criador de seu apreciador, embora nunca
renunciasse a sua presença. Esta relação apreciador/obra mudou com o tempo.
Antes, contemplação, a interpretação cabia aos historiadores e críticos de arte.
Como obra aberta (Eco, 1969), a apreciação se transforma em participação, em
interação, seja com o olhar, seja com o corpo todo que é convocado.
Obras podem nos dar a ver diferentes relações entre obras e apreciadores
em seus tempos e lugares (Figura 1).
O olhar do arquiduque Léopold-Guillaume, retratado por David Terniers, o
jovem (1650-52) talvez se aproximasse do que chamo de “olhar de Missão Francesa”. No Brasil de indígenas, de escravos negros e do barroco mineiro, D. João
VI traz em 1816 a Missão Francesa para aqui instalar a Academia Imperial de
Belas-Artes e uma cultura de cópia de modelos neoclássicos. Assim ficou determinado o que era a “grande Arte” para ser exibida aos olhares atentos à representação fidedigna e que deixou marcas em nossa cultura, inclusive na escolar.
A criança que observa o artista no centro da obra de Courbet abre um diálogo que focaliza processos de criação. O artista está em ação em seu ateliê e
amplia o seu título: Alegoria real, resumo de sete anos de minha vida de artista.
Na imensa tela, vê-se também uma criança que desenha no chão. Processos se
tornam visibilizados e cada vez mais as crianças, os loucos, os povos primitivos,
distantes da hegemonia dos cânones ocidentais, transformam olhares.

[...]as obras e as conexões com as outras obras apresentadas, o museu ou a instituição
cultural, o artista, o curador, o museógrafo, o desenho museográfico da exposição e os
textos de parede que acolhem ou afastam, a mídia e o mercado de arte que valorizam
certas obras e descartam outras, o historiador e o crítico que as interpretam e as
contextualizam, os materiais educativos e os mediadores (monitores ou professores)
que privilegiam obras em suas curadorias educativas, a qualidade das reproduções
fotográficas que mostramos (xerox, transparências, slides ou apresentações em
PowerPoint) com qualidade, dimensões e informações diversas, o patrimônio cultural
de nossa comunidade, a expectativa da escola e dos demais professores, além de todos
os que estão conosco como fruidores, assim como nós mediadores, também repletos de
outros dentro de nós, como vozes internas que fazem parte de nosso repertório pessoal
e cultural (Martins, 2005:54-5)

No entrelaçamento deste “estar entre muitos” a ação de intercessores, como
nos alerta Deleuze (2008), ampliam olhares e pensares que envolvem intelecto,
a pele e a alma, exige a consciência sensível e poética de quem assume uma
ação que se deseja mediadora e que não pode ser confundida com uma função
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As vanguardas modernistas, com seus manifestos apontam também para
o apreciador, o fruidor, o vedor. O ato criador do público de que nos fala Duchamp é assumido ou rechaçado gerando o desconforto que se reveste do “eu
não gosto”, “eu não entendo”. A arte ganha mercado, vai a leilões milionários e
as exposições aspiram por grande público.
Artistas contemporâneos vêm somando outras atitudes, onde a sensorialidade, a interação, a provocação de suas obras implicam cada vez mais aquele
que convive com sua obra. A imensa obra de Anish Kapoor em Chicago sempre
cercada por turistas do mundo é marca de encontros onde selfies registram o
sujeito frente às obras. Turistas fugidios e peregrinos da arte são visíveis nas
fotografias de Rita Demarchi (2015) que “vê aquele que vê”. Em sua tese, seu
trabalho como artista fotógrafa, nos dá a ver relações poéticas que nos colocam
a pensar sobre visitantes em espaços expositivos. Visitantes contemporâneos
frente à obras de qualquer tempo e lugar (Figura 2).
Tempos e lugares evidenciam olhares e pensares específicos, mas convivem
hoje, cruzando olhares e pensares que trazem em si o desejo da cópia fidedigna
da realidade, da espontaneidade da criação, da recriação da realidade e da provocação para a participação.
Parece haver no trabalho de aproximação da arte com o público a mesma
justaposição de atitudes: as que tudo explicam e valorizam as informações, as
que dão a ver processos dos artistas, as que valorizam as rupturas, as que provocam o outro a pensar junto, a somar as suas vozes. É nesta última atitude que,
me parece, a mediação cultural contribui, pois mediar é “estar entre muitos”.
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no museu. Como os territórios de arte e cultura e curadorias educativas podem
potencializar estas ações como dispositivos de encontros significativos que provocam experiências estésicas e estésicas?
2. Fios que se entrelaçam
Fios têm sido a marca e metáfora da mediação cultural para nós. Desde o primeiro livro (Martins, 2005; 2007; 2012; 2014) fios estão presentes nas capas e
nos conceitos que nos alimentam. Fios são direções, fazem laços e nós, impulsionam contatos (Figura 3).
Em seu Pequeno Dicionário de palavras jogadas ao vento, Adriana Falcão (2005:75)
define: “Laço – Espécie de nó que quando visível, enfeita, e quando é invisível,
estreita.” Assim, estreitamos e entrelaçamos ideias, conceitos, práticas, teorias,
ações, experiências, pessoas, “e... e...., e...”, na conjunção proposta por Deleuze &
Guattari (2009) e que implicam em relações rizomáticas. Um fio puxa outro...
Todo o rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é
estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuído, etc; mas
compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar
(Deleuze & Guattari, 2009:18)

Na movediça construção rizomática fomos cartografando territórios de arte
e cultura (Figura 4). Pensados com a parceria de Gisa Picosque a partir do desafio de pensar currículos e a DVDteca do Instituto Arte na Escola – materiais que
podem ser consultados na internet (2004). O conceito se expandiu para a proposta curricular do Estado de São Paulo (2009). E depois para os estudos sobre
mediação cultural. Os territórios de arte e cultura se misturam e se expandem,
como nos livros didáticos Por toda Parte coordenados por Solange Utuari (2013).
Teritórios de arte e cultura são assim, um modo de pensar.
O pensar a mediação cultural em territórios de arte e cultura intensificam
fendas no que parece já conhecido e provocam novos estudos, pesquisas e desdobramentos teóricos. Pode-se entrar por qualquer um deles. Apresentados em
ordem alfabética, pois não há hierarquia, eles podem ser sempre ampliados,
transformados, agrupados:
Ação mediadora. Acesso cultural. Cultura visual. Curadoria Educativa. Espaços
culturais na escola. Formação docente. Interculturalidade: a mediação expandida.
Leitura de imagem: metodologias. Leitura de imagens: camadas interpretativas.
Mediação cultural nos museus e instituições culturais. Movimento estético do
espectador. Objetos propositores. Patrimônio Cultural. Políticas, produção e práticas
culturais. Tecnologias interativas. Recepção. Silêncios. Zarpando.
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Figura 3 ∙ Mirian Celeste Martins. Fios e entrelaçamentos,
2016. Foto-ensaio a partir de fotografias de Nathália Nunes
Teixeira Vasconcelos.
Figura 4 ∙ Cartografias: DVDteca Arte na Escola e Proposta
curricular do Estado de São Paulo/Arte.
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Entre os fios dos territórios destacamos o conceito de Curadoria Educativa.
Em museus ou exposições independentes, o curador inventa, pesquisa, seleciona, organiza e cria um conceito-chave capaz de impulsionar leituras do público. Walter Zanini, importante historiador, crítico de arte e curador brasileiro, já
afirmava em 1974 que as exposições estabeleceram um “[...] campo dinâmico
de agregação de experiências, capaz de associar com uma funcionalidade nova
museu, artista e ainda o público, provocando formas revolucionárias de comportamento em cada um destes elementos” (Zanini, 2014:64).
Curadoria é criação! Embora se discuta essa função, pois por vezes o curador dita a obra a ser realizada para adequar-se à sua própria criação, como tornar visível o seu papel em uma exposição? Será que os visitantes, alunos ou não,
fariam as mesmas escolhas, proporiam os mesmos diálogos entre obras colocadas próximas umas às outras, traçariam o mesmo trajeto expositivo?
Um professor-curador assume esta ação quando organiza exposições e
apresentações de seus alunos, quando abre espaços para intervenções poéticas.
Um professor em sala de aula ou um educador no museu são também curadores. Escolhem as obras, espetáculos, músicas que serão apresentadas aos alunos ou visitantes. Temos consciência de nossa ação como curadores? O que
selecionamos? Obras consagradas das quais se sabe explicar? Por que trazemos
determinadas obras e propomos visitas?
Curadorias educativas expandem olhares para aspectos às vezes impensados ou pouco explorados como o patrimônio cultural e a cultura popular, problematizam e potencializam espaços de criação selecionado obras para gerar
diálogos, confrontos, estranhamentos, análises comparativas, como por exemplo propõe Feldman citado por Ana Mae Barbosa (1991). Informações dosadas
para possibilitar interpretações pessoais em vez de justificar a obra dentro de
um determinado movimento em embrutecedores discursos explicativos. Como
nos diz Rancière (2010a), a ação mediadora requer considerar o outro em uma
posição de igualdade (e não de superioridade), vivendo uma prática emancipadora. Uma mesma inteligência em ação frente ao conhecimento, uma mesma
inteligência em ação frente à arte.
Mediação é [con]tato, daquele que toca e é tocado. Entretanto, no teatro,
no museu, na sala de aula pode acontecer a indiferença, o afastamento, a recusa do contato.
Ocorre que a mediação, empregada como fator de aproximação, pode ser problemática,
especialmente quando, no afã de estabelecer a ponte entre a obra e o público, incorre
em estratégias simplificadoras, trai exatamente aquilo que pretende defender. Ora,

Como provocar a fruição que a arte provoca por si só em sala de aula? Concientizamo-nos da curadoria educativa que realizamos? Uma boa ação mediadora poderia ser quase invisível, especialmente se impregnada pelo conceito de
que o espectador deveria ser “emancipado”?
Observação, seleção, comparação, interpretação. Assim, cada um de nós
apreende o mundo da cultura e da natureza, de modo interdisciplinar. Assim
também nos posicionamos frente à arte e às poéticas de cada artista, essas que
parecem capturar ou distanciar-se de nossas próprias poéticas. Assim também
compomos curadorias educativas para problematizar, ampliar, provocar encantamentos e estranhamentos, enfim, aproximar todos da arte, pois acreditamos no outro.
3. Artistas-propositores. Educadores-propositores. Para seguir pensando...
Nós somos os propositores: enterramos a obra de arte como tal e chamamos você para
que o pensamento viva através de sua ação.
Nós somos os propositores: não lhe propomos nem o passado, nem o futuro, mas o
agora. Lygia Clark (1968)

Artistas-propositores como Lygia Clark, Hélio Oiticica e Robert Filliou
provocaram a ação. Hoje, outros artistas têm ativado corpos, em obras, instalações, exposições entendidas como “campos dinâmicos de agregação de experiências”. A historiadora, professora e crítica de arte Claire Bishop (2012)
tem apontado a arte participativa como uma marca contemporânea. O artista
Olafur Eliasson, além de propor situações que nos jogam na experiência estética, escreve: “Invertamos o ponto de vista: o museu como sujeito, o espectador
como objeto” (Eliasson, 2012:24-5)
Sentirmo-nos sentindo, vermo-nos vendo, perceber-nos pensando, convida
Olafur em seu texto e em suas obras. Um olhar contemporâneo que pode olhar
a arte fazendo parte da vida nos indígenas brasileiros no passado e hoje, o barroco brasileiro pela colonização portuguesa, o olhar neo-clássico pelas mãos de
Dom João VI fugindo de Napoleão, o olhar modernista e realidades tão distintas
como as que vivemos no nosso Brasil, das cópias travestidas em releituras, da
polivalência das linguagens artísticas ao apuramento de docentes, artistas, pesquisadores que tentam fazer a diferença em ações micro-políticas. “Tudo junto
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mediação não pode incorrer na simplificação do processo que se estabelece entre
público e obra, não pode pretender reduzir a complexidade do trabalho que está
sendo apresentado. Ela tem que garantir que a obra seja apresentada em toda a sua
plenitude, fruída da melhor maneira possível (Farias, 2007:67).
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e misturado”, dizem os jovens. É a antropofagia (antro – homem, fagia – ato de
comer) dos modernistas Oswald e Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Raul
Bopp, reavivada pelos Tropicalistas nos anos de 1970 e que podemos retomar
novamente, como fios que enlaçam o hoje. Se nossos índios só comiam a carne
dos inimigos valentes metabolizando simbolicamente o valor do outro, somos
mediadores antropófagos que conectam culturas, que vivem e somam experiências, que comem, digerem e produzem rizomas.
“Entre” as coisas não designa uma correlação localizável que vai de uma para outra
e reciprocamnte, mas uma direção perpendicular, um movimento transversal que
as carrega uma “e” outra, riacho sem início, sem fim, que rói suas duas margens e
adquire velocidade no meio. (Deleuze & Guattari, 2009:37)

Mediação cultural, estar entreS, em meio a, com o olhar/corpo inteligente,
sensível, aberto e em vigília criativa; somando vozes para ver mais, ouvir mais,
pensar mais. Um tecer sem início e sem fim, que traz em seus fios muitas marcas da história e da cultura, esgarçados pelos contextos de suas texturas, em
fluxo partilhado com um grupo de pesquisa muito especial cujo olhar melhora
o meu e nos torna intercessores a convidar outros para pensar juntos...
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hibition at the Museum of Modern Art / SP /
Brazil. Propositions of artists and curators have
become devices to think about school: dialogues
in the field of experiences and the relationships
between education and art. Visits and conversations inspired us to new questions and led us to
reflect on potential raw materials of education:
the sensorial, the interaction and the provocation.
Keywords: Art / museum / school / cultural mediation / teacher training.

Introdução

Uma exposição provocadora comemora 20 anos do Serviço Educativo: “Educação como matéria-prima” no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM/
SP) de 27 de fevereiro à 05 de junho de 2016 com curadoria conjunta de Felipe
Chaimovich/curador do museu e Daina Leyton/coordenadora do setor Educatvo do MAM (Figura 1).
Ali proposições artísticas trabalhadas de artistas e curadores se convertem
em dispositivos que extrapolam ao campo da arte para pensar a escola: diálogos no campo das experiências e das possíveis relações entre educação e arte.
Uma exposição que nos provoca pensar sobre aspectos presentes na escola e no
museu que nos fazem mergulhar nos “entreS”, grafado no plural para indicar a
multiplicidade de pessoas, lugares, obras, ações, instiuições, teorias, e..., e..., e...
As reflexões aqui compartilhadas foram alimentadas por uma impactante
experiência de mediação proposta por Jorge Larrosa junto à exposição e vivida
pelas autoras. Mais de um mês depois retornamos para outra visita acompanhadas por duas intregrantes de nosso Grupo de Pesquisa Mediação Cultural:
contaminações e provocações estéticas. Na ocasião foi realizada uma entrevista com Fernanda Zardo, educadora do MAM. Imagens/fotografias realizadas
com a criação de foto-ensaios também nos ajudaram a pensar.
Matéria-prima é uma palavra valise. No encontro com Larrosa, ele chamou a
atenção para esse conceito: substância principal que se utiliza no fabrico de algo
ou como qualidade do que está em estado bruto, na potência de ser lapidado, a
palavra se amplifica na relação com a arte que transforma ideias em matérias.
Trazer a exposição com sua curadoria e algumas de suas obras nos leva a
buscar a estreita ligação com possíveis matérias-primas da educação.
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Abstract: “Education as a raw material”: ex-

posição no Museu de Arte Moderna/SP/Brasil.
Proposições de artistas e curadores se converteram em dispositivos para pensar a escola:
diálogos no campo das experiências e das relações entre educação e arte. Visitas e conversaçoes nos instigaram a novas perguntas e nos
levaram a refletir sobre potenciais matériasprimas da educação: o sensorial, a interação e
a provocação.
Palavras chave: arte / museu / escola / mediação cultural / formação de educadores.
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Resumo: “Educação como matéria-prima”: ex-
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Figura 1 ∙ Rita Demarchi. Convite para fruir, 2016. Fonte:própria.
Figura 2 ∙ Rita Demarchi. Convites para pisar, 2016.
Foto-ensaio. Fonte própria.

Figura 3 ∙ Rita Demarchi. Convites para interagir, 2016.
Foto-ensaio. Fonte própria.
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Figura 4 ∙ Rita Demarchi. Convites para criar/imaginar, 2016.
Foto-ensaio. Fonte própria.

1. Um museu contemporâneo

A comemoraração de 20 anos do serviço educativo que se tornou foco da gestão do
MAM desde 1996, é celebrada nesta exposição. Para Chaimovich (2016:13): ”Durante o período, a arte contemporânea aproximou-se de processos de ação coletiva simulares à dinâmicas de mediação provocadas pelos educacores de museu”.
Há realmente um aumento visível de projetos pedagógicos empreendidos
por artistas neste início do século XXI, como temos visto nas Bienais de São
Paulo e Porto Alegre, por exemplo. A historiadora, professora e crítica de arte
Claire Bishop (2012: s/p, tradução livre) aponta que “artistas e curadores têm se
comprometido de modo crescente com projetos que apropriam dos temas da
educação como método e forma: conferências, seminários, bibliotecas, salas
de leitura, publicações, ateliês e inclusive escolas completas”. Denomina como
participatory art — arte participativa como uma tendência que conota o envolvimento de muitas pessoas em oposição as relações um-a-um, em conexão com o
que chamamos de “entreS” da mediação cultural. Citando Paulo Freire, a autora
aponta que a ruptura proposta pela pedagogia crítica é próxima do que também
acontece no campo da arte em 1968: a quebra de hierarquia entre professor/aluno, a valorização da participação como rota de empoderamento em correlação
direta com a quebra da especificidade da linguagem e no aumento da atenção
para o papel do visitante /observador/vedor/espectador e sua presença na arte.
De certo modo, artistas provocaram com suas obras um olhar diferenciado ao

2. Matéria-prima: o sensorial. Experimente andar descalço

Um convite. O encontro com o chão frio neste início de inverno paulista e o
conforto de capachos. Um convite para adentrar na exposição Educação como
matéria-prima (Figura 2). Diz o artista Jorge Menna Barreto (2012:132):
O objeto “tapete de boas vindas” por si só carrega uma referência de mediação entre
ambientes. Costumam ser usados em espaços fronteiriços entre um dentro e um fora,
marcando uma passagem geralmente sinalizada por um texto amigável ou imagem
informativa do território que estamos prestes a entrar. Seu uso como dispositivo de mediação mas visitas naõ seri portanto estranho a sua natureza funcional e simbólica.
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Setor Educativo, assim como este lutava por uma ação mais efetiva entre as equipes
que gerem um museu, impulsionando processos curatoriais e programas. Compreender a curadoria (Martins, 2014) potencializa diálogo entre obras, tempos,
lugares, teorias, aproximações interdisciplinares. É memorável a exposição 2080
em 2003 também curada por Chaimovich em parceria com o setor educativo. No
espaço expositivo, uma arquibancada de madeira dava lugar a debates entre visitantes e educadores do museu que geravam a remontagem quinzenal dos painéis.
Um exemplo das inovações da instituição que atende a um público diversificado.
As mostras bi-anuais Panorama da Arte Brasileira são uma marca deste
museu fundado em 1948 que desde 1982 ocupa um edifício junto à marquise
criada por Niemeyer em uma adaptação de Lina Bo Bardi, que se estende ao
Jardim de Esculturas projetado por Roberto Burle Marx, grandes nomes da
arquitetura e urbanismo brasileiro.
É neste museu que, na Sala Paulo Figueiredo, vemos na exposição Educação
como Matéria-Prima trabalhos de Amilcar Packer, Evgen Bavcar, Stephan Doitschinof, Luis Camnitzer, Graziela Kunsch, Paulo Bruscky e Jorge Menna Barreto.
Obras para serem, durante o período de exposição, ativadas com os sujeitos/
corpos que por ali transitam em comemoração aos 20 anos do Setor educativo.
Se os serviços educativos têm uma história relativamente recente, o termo
“mediação” era pouco usado há 20 anos atrás e hoje, todavia, está esgarçado
pela multiplicidade de significados. No vínculo com a advocacia e o serviço social, o mediador é pessoa neutra que se empenha para a resolução de conflitos.
Agregado à cultura o termo se multiplica em funções e ações fundadas em perspectivas teóricas diversas. Ao trazer à tona o museu e a exposição, porém, deixamos de lado uma análise dos processos mediadores a partir desta exposição
e seguimos em direção a possíveis matérias-primas da educação.
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A obra nasceu quando estava em fase de escrita de seu doutorado, com a
criação de palavras híbridas que se desdobraram no convite para a participação
no 32º Panorama da Arte Brasileira. Para aquela exposição, os tapetes se relacionavam com as 25 obras da exposição e todos tinham as dimensões comuns
ao que no Brasil chamamos de capacho (60x80cm). O artista propôs que cada
aluno ou dupla escolhesse um tapete, o enrolasse e o carregasse até encontrar
uma obra da exposição que se relacionasse com ele. Ou após a visita eram lidos
os tapetes e elegiam obras a que se conectavam. Nunca revelou a relação entre
seus tapetes e as obras que os fizeram gerar. “A omissão se deu para garantir a
fluidez do texto, para evitar a ideia do ´certo` ou ´errado` nas relações, cultivando uma liberdade associativa”, diz Mena Barreto (2012:133). “Interessava-me,
portanto, desnaturalizar o uso do capacho enquanto dispositivo facilitador ou
explicativo para pensá-lo enquanto multiplicador de sentido do `território que
estamos prestes a ingressar`”. (apud Leyton, 2016:6). Para a exposição em foco,
foram criadas mais algumas palavras-desviantes. Séu. Arrependizagem. Liverdade. Escrítica. Deusejo. Diztância. Segueira. Palavras a nos “puxar o tapete”...
A fluidez de relações vão contra o “excesso de opinião”, algo tão comum aos
sujeitos e ambientes escolares, como alerta Larrosa (2014). “Andar descalço”
na exposição tem a ver com isso também, despir-se do “excesso de opinião” e
mergulhar na experiência estética, estésica, sensorial..
Mesmo que não ousemos tirar os sapatos, mesmo sendo a visão o sentido
que traz a obra para dentro de nós, pisamos nos tapetes, temos de nos deslocar
para lê-los como em uma dança que os rodeia para a leitura, ou a “desleitura”.
Sentidos, sensações de um corpo que reconhece capacho e desconhece as palavras que geram outras significações. Adentramos assim no Platô da Estesia,
derivada do grego aesthesis — capacidade sensível do ser humano.
O encontro com uma materialidade — do artista com sua matéria de criação, do
espectador frente à obra — provoca sensações que nos fazem entrar em contato com
afetos muito intensos, impressos no corpo e adormecidos. Experimentar a sensação
inteira e aceitar sua provocação é encarar a materialidade como um signo a ser desvendado. (Picosque e Martins, 2015:322-3)

Se a dimensão sensorial é matéria- prima da arte e impulsiona o corpo
sensível, se a estesia nos tira da anestesia frente ao estranhamento ou ao que
nos recusamos a ver, se o sentimento e a percepção conduzem à cognição, à
interrogação e à busca de sentido, nos perguntamos qual o lugar do sensorial
como matéria-prima da educação? E para que os sentidos possam de fato ser
sentidos, qual o papel do silêncio? Seria ele também matéria-prima favorável a
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uma educação sensível, em oposição ao “excesso de opinião” (Larrosa, 2014) e
à “educação bancária” (Freire, 1987), contra o “depósito” de conhecimentos?

Genealogia de termos e práticas, desnaturalização dos territórios conceituais e das ferramentas de análise que serão trabalhados, mudanças nas escalas espacial e temporal,
exame das condições de possibilidade, implicações éticas, multiplicação, crítica e confronto das narrativas históricas etc. É também prerrogativa do pensar, a convocação do
humor, da coragem e da imaginação. Tais procedimentos são fundamentais para desenraizar discursos historicamente instituídos e sedimentados em norma, contribuindo
para compreender alguns violentos e astutos mecanismos de poder, opressão e submissão
— e suas formas de manutenção e reprodução —, para com isso quiçá criar condições
favoráveis para a desinstalação destes programas que estão recalcados e interiorizados
nas e pelas sociedades ocidentais, ocidentalizadas e ocidentalizantes. (Parker, 2014:27)
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3. Matéria-prima: a interação. Mover-se para ativar a obra

Objetos pendem do alto e se ligam, como varais, a cordas para que possamos
baixá-los para melhor ver ou ler, na outra ponta, pequenos textos. (Figura 3).Um
processo que envolve a lentidão e a longa conquista do contato com a fluidez
da matéria e quase que encostados na parede nos debruçamos em experiência
silenciosa, direta e íntima. Constelações em perfeita harmonia com o conceito
curatorial. São “lições de coisas”, disse Larrosa em sua palestra provocadora.
“O público ativa a obra compondo sua constelação com os objetos que escolhe,
e as múltiplas narrativas desenvolvidas buscam a tomada de consciência sobre
o colonialismo cultural, os sistemas produtivos, econômicos e narrativos de poder”, diz a curadora Daina Leyton (2016:10).
As cordas nos convidam a mexer nelas ou a percorrer o caminho com os
olhos, dos fios aos objetos, nos obrigando a olhar o teto, uma constelação de objetos do cotidiano. E olhar o chão, onde estão os pequenos textos. Explicativos?
Ampliadores de significação?
Suspenso, um pacote de açúcar da marca Caravelas e deitado no chão, à espera de leitura, fichas apresentam as origens e uso do açúcar e um texto sobre as
caravelas. Em outro varal, um pacote de açúcar da marca Colombo e um texto sobre o açúcar e sobre o descobridor das Américas. O mesmo acontece com os litros
de álcool Zulu e Zumbi. Há um pedaço de cana, uma lata de milho, uma camisa
do time de futebol Guarani, ouro, prata, soja, latex, garrafa pet, objetos do cotidiano, nomes que remontam à história de nossa cultura a provocar desleituras?
Nascido no Chile, cursou Filosofia em São Paulo/Brasil, desloca, subverte e
re-contextualiza objetos, atento a deslocamentos, como nos mapas realizados
sobre suportes como lousas, quadros negros que criou para a exposição Alimentário na Oca no Parque do Ibirapuera, em que cruzava produtos e suas histórias.
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A desinstalação de programas e sistemas de obras, levou este artista para
formatos como ações coletivas, conversas, caminhadas, almoços e jantares e as
Constelações presentes nesta exposição, exigindo uma aproximação física para
que o contato seja estabelecido. Sua ação nos remete a Robert Filliou, que traz sua
prática artística como meio de ação direta sobre o mundo, convidando a participação do espectador. Membro do grupo Fluxus, Filliou entendia a prática artística como um jogo. Em seu livro Teaching and learning as perfotmance arts (1970:12,
tradução livre) provoca: “O que quer que eu diga é irrelevante se não incitar você
a somar a sua voz à minha”.
Somar vozes, mover corpos, ativar obras. Na arte, sim! E na educação?
Como educadores, quais espaços oferecemos para o diálogo, para a escuta, para
a ativação de ideias, para a problematização de discursos prontos? Como objetos estéticos podem potencializar o aprender e o apreender o mundo? Como a
matéria-primada da interação aduba processos educativos?
4. Matéria-prima: a provocação. Acordar processos criativos

Exercícios. Palavra escolar que se torna desafio para a criação. São 22 exercícios lançados por Luiz Camnitzer, espalhados na sala onde está a exposição,
nos corredores, no grande salão e até em dependências internas do museu e na
parte de fora, junto à fachada.(Figura 4). São fruto de estratégias utilizadas em
suas proposições pedagógicas quando sugere dois passos: “o primeiro é aprender a ver a obra de arte como possível resposta (ou o simples ato de dar forma)
a um problema; o segundo é observar a si mesmo enquanto trata de entender
o que está vendo”, como sintetiza Dayna Leyton (2016:08). Pequenos textos/
exercícios que são uma provocação. Nem sempre serão executados, mas notamos por experiência própria que assim que se lê já parece nascer uma intenção
de resposta ao exercício, a imaginação é ativada. O start para a criação é dado.
Arnheim (1989) já apontava a importância do que chamava de “desafios perceptivos”. Na contemporaneidade desafios perceptivos superam os desafios racionalistas
duros ou puramente exploratórios da arte-educação modernista e parecem estar
extremamente interligados à ideia de experiência integradora entre objetividade
e subjetividade (Demarchi, 2015:92): “Esse contato mais profundo, essa aventura
constituída pela fusão entre objetividade e subjetividade dos objetos simbólicos
na construção de significados e no enriquecimento intelectual abre espaços para a
experiência estética, como colocada por Dewey (2010) em Arte como Experiência”.
“A arte não responde. Pergunta.”. A afirmação foi o mote da 4a Bienal do
Mercosul em 2003 em Porto Alegre. Na arte, outros domínios são convocados
à invenção. Neste sentido, os exercícios propostos por Camnitzer nos colocam

EXERCÍCIO #1
a) Faça um mapa não muito detalhado do infinito.
b) Decida em que ponto você se encontra e explique suas razões para se encontrar nele.
EXERCÍCIO #6
a) Supõe-se em geral que a matéria existe em três estados: sólido, líquido e
gasoso.
b) Especule sobre as consequências de um céu líquido.
As respostas do público, grafadas em folhas de papel são também expostas
junto às propostas de exercício, integrando-se à exposição, subvertendo a tradicional hierarquia de superioridade do artista. E conferem à exposição uma
ambiência “infantil”, o que faz com que parte do público visitante reaja como
se se tratasse de uma exposição dedicada às crianças.
Como educadores, o que é para nós o exercício de criar exercícios? E o que queremos com eles? Obter respostas pré-esperadas, coniventes com uma atitude empobrecedora do mestre que “tudo explica”? Ou possibilidades desafiadoras e de
rompimento da anestesia e incentivo à emancipação, como quer Rancière (2010).
Como matéria-prima da educação, como a provocação se apresenta na escola ou em processos educativos em museus? Seria suficiente mudar os conteúdos ou é preciso também mudar o modo de abordar os conteúdos para perceber
e refletir sobre si mesmo, o mundo e os seres do mundo, e ainda, sobre como
todos nós transitamos no enredamento dos EntreS?
Matérias-primas da educação:
o sensorial, a interação, a provocação. Estar entreS

Trazer a exposição para um congresso que tem a matéria-prima como foco nos
provocou a rever o encontro inicial com a exposição a partir de um encontro
promovido pelo MAM com Jorge Larrosa, conhecido professor provocador
espanhol. Um estímulo para voltar com mais vagar e discutir com outras educadoras a fim de pensar as relações entre algumas obras e a matéria-prima da
educação. Muito ainda se poderia aprofundar, entretanto, neste momento dela
extraímos três matérias: o sensorial, a interação e a provocação.
O sensorial. A primeira matéria se volta para a pele/corpo/alma nas ressonâncias que processos educativos despertam em cada um de nós, seja em que situações
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problemas outros que movem poéticas e memórias pessoais e nos divertem e
nos enriquecem na busca de respostas:
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estejamos, como docentes, artistas, pesquisadores, mediadores ou estudantes,
mediados, visitantes, turistas, viajantes... A segunda, a interação se volta para o
outro/diálogo/diferença, coloca-nos na alteridade de encontros que evidenciam
por um lado a imensa riqueza do que é o encontro com as coisas do mundo, pensar
juntos; e de outro lado também a oposição de conceitos, de modos de ser, estar e coexistir nas culturas que habitamos e que implicam na abertura para dialogar, para
respeitar e valorizar as diferenças que nos tornam mais humanos. Provocação: a
terceira se volta para a criação/desafio/enfrentamento na invenção e no desatar de
problemas, na percepção de potencialidades de criação no ato de estar no mundo!
Três matérias-primas da educação nem sempre visíveis, mas muito potentes e que nos permitem refletir sobre especificidades do vasto campo que abarca a teoria e prática da educação e da mediação cultural. Matérias primas provocadoras e alimentadoras de perguntas que continuarão a reverberar em nós.
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Resumo: Neste documento apresenta-se

Abstract: This document presents a descrip-

uma descrição sucinta das atividades desenvolvidas pelos alunos do 12º ano da disciplina de multimédia da Escola Artística
Soares dos Reis (EASR) durante o Europe
Code Week tendo, como finalidade, refletir
sobre a sua atuação durante a realização
dos exercícios práticos, sobre os processos
de codificação, utilização da sintaxe e da
estrutura funcional das linguagens de programação, tendo em vista a sua aplicação no
contexto da educação e produção artística.
Palavras chave: retrato / didática / educação
artística /educação visual / desenho.

tion of the activities developed by students of
the 12th grade of multimedia class of Escola
Artística Soares dos Reis (EASR), during the
Europe Code Week, the final purpose is to
reflect on their performance during the execution of practical exercises about the coding processes, the use of syntax and functional
structure of programming languages, having
in mind their application in the context of
artistic education and artistic production.
Keywords: Intermedia / code / programming /
artistic education / projects.
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Encontrar o código:
uma experiência realizada
na EASR, no âmbito do
Europe Code Week
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Introdução: objetivos e finalidades integradas no Europe Code Week

O Europe Code Week decorre em toda a Europa, tendo a participação de diferentes tipo de instituições de ensino público e privado. É uma ação fomentada pela
Comissão Europeia, através do seu departamento DG Connect — Directorate General for Communications networks, Content & Technology — (https://ec.europa.
eu/digital-single-market/dg-connect). No âmbito deste evento, que decorreu
entre os dias 10 e 18 de Outubro de 2015, foi organizado na Escola Artística Soares dos Reis o evento Encontrar o código sob um tema global: bringing ideas to life.
Na apresentação do evento Mítch Resnick refere que “a capacidade de codificar
programas de computador é uma parte importante da alfabetização e da literacia na sociedade de hoje. Quando as pessoas aprendem a codificar em linguagens de programação como o ‘SCRATCH’, aprendem estratégias importantes
para a solução de problemas, elaboração de projectos e formas de comunicar
ideias” (Resnick , 2016). No seguimento desta ideia, os objetivos fundamentais
da Europe Code Week são referidos no website do evento da seguinte forma:
— Ajudar a ampliar o conhecimento acerca da codificação e programação, sobre a ciência computacional e tecnologias informáticas.
— Incentivar mais pessoas, de todas as idades, a tornarem-se criadores
de tecnologia, no lugar de serem apenas consumidores.
— Relacionar e dar visibilidade a várias iniciativas, públicas e privadas,
que já se encontram em curso, visando aumentar a sua notoriedade e
a consciência da sua importância a um nível político superior.
— Incentivar novos atores a envolverem-se nos processos de codificação.
— Permitir a partilha de melhores práticas e a união entre todos os participantes de diversos eventos.
— Trazer o código e literacia digital aos professores e alunos de uma
forma divertida e motivadora, despertando curiosidade e interesse
por novas áreas do campo das artes.
Na orientação deste evento participaram 9 professores dos cursos de Comunicação Audiovisual e de Design de Comunicação, adotando o formato de uma
masterclass que promoveu a exploração das linguagens de programação do processo de codificação, funcionando como um laboratório experimental de intervenção a nível do ensino artístico, proporcionando um projeto pluridisciplinar e
transversal, a partir do qual surge a capacidade de inventar e materializar ideias
com origem na escrita do código de uma linguagem de programação.
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Figura 1 ∙ Desenhos impressos, produzidos através do software
desenvolvido no MEAV.
Figura 2 ∙ Exemplos de arte generativa, projeto da autora LIA.
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Figura 3 ∙ Observação da instalação Facial Memex
em funcionamento.
Figura 4 ∙ Programação do jogo em Scratch.

591
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 5 ∙ Iniciação à estrutura lógica e sintaxe da programação.
Figura 6 ∙ Início da programação em Processing.
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Atividades desenvolvidas no âmbito da sessão

Para os docentes envolvidos, a principal intenção foi explorar e encontrar possíveis formas de projetar a integração no ensino artístico do ato de codificar em
diferentes linguagens de programação, como por exemplo o Processing (https://
processing.org/), promovendo essas práticas nas atividades desenvolvidas de
acordo com os programas do 12º ano de Projeto e Tecnologia Multimédia, nos
cursos de Comunicação Audiovisual e Design de Comunicação.
Esta masterclass não foi uma atividade de caráter obrigatório, no entanto, os
alunos aderiram em grande número, ainda que este evento tenha sido realizado
fora do horário escolar dos mesmos.
Na realização das atividades, os professores apresentaram uma convergência de interesses em termos dos conteúdos a serem abordados, de forma
a realizar atividades por projetos que promovessem a exploração tecnológica
(Hernández, 2001:25), com a finalidade de proporcionar aos alunos momentos
de aprendizagem de uma forma rápida e acessível dentro dos três momentos
da masterclass. Cada um dos professores deu o seu contributo pessoal, reunindo
um conjunto de informações e exercícios em diferentes linguagens de programação, com o objetivo de iniciar os alunos na lógica da programação e torná-los
mais conscientes das possibilidades que o código oferece, como instrumento
e recurso produtivo no domínio artístico. Foi implementada uma metodologia
passo a passo até à fase de experimentação, quando o aluno já domina a estrutura lógica do código.
Momento 1

Na introdução ao evento, foram apresentados trabalhos da artista intermedia
Lia, (Figura 2) Daniel Franke, Cedric Kiefer, Santiago Oriz e Manuel Lima. Seguidamente realizei uma apresentação dos projetos de arte intermedia e de
instalação que produzi no decorrer do MEAV — Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º. Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário da FPCEUP/
FBAUP e do Mestrado em Multimédia da FEUP/FBAUP, respetivamente. Os
primeiros exemplos apresentaram o software de desenho produzido durante o
estágio integrado do MEAV na Escola Secundária Filipa de Vilhena, o referido
software esteve na base da produção do relatório de Mestrado e surgiu da ideia
de concretizar a transversalidade entre a disciplina de Desenho e Oficina Multimédia. De uma forma muito resumida, trata-se de um software de desenho que
funciona com base na deteção de movimento do utilizador do sistema, processo conseguido pelo meio da captura de imagens realizada por uma webcam. Os
alunos experimentaram o funcionamento do sistema a partir do computador

Momento 2

Esta introdução permitiu aos alunos o contacto com possíveis utilizações do
código computacional em projetos artísticos, dessa forma abriu caminho para
o primeiro exercício e para a primeira experiência de codificação realizada. O
professor Alexandre Martins procedeu a uma iniciação à programação utilizando SCRATCH (https://scratch.mit.edu/), esta plataforma desenvolvida pelo
MIT — Massachusetts Institute of Technology, permite uma rápida perceção da
sintaxe de base e da lógica estrutural utilizada pela maior parte das linguagens
de programação (Figura 4).
Neste caso concreto a plataforma SCRATCH foi utilizada na realização de
um exercício que tinha como finalidade programar o funcionamento de um
jogo. Os alunos realizaram todas as tarefas e compreenderam o funcionamento
da plataforma de programação com grande facilidade, facto que desencadeou
um interesse geral pela prática da programação: os alunos interessaram-se e
foram além do que era proposto no exercício, introduzindo elementos por eles
inventados e modificando o código inicial (Figura 5).
Momento 3

No terceiro momento utilizou-se a linguagem de programação Processing (Figura 6) (https://processing.org/) para realizar uma série de exercícios que tinham
sido previamente preparados e colocados nos computadores dos alunos. Estes
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onde realizei a apresentação, este estava ligado a um videoprojector onde visualizavam as composições gráficas resultantes da interação com o sistema.
Seguidamente fiz uma breve apresentação do código que estava na origem de
todas as funcionalidades que deram origem aos resultados finais da utilização e
foram apresentados desenhos impressos em papel que demonstravam uma das
finalidades possíveis para um software desta natureza (Figura 1).
Na mesma sala estava presente a instalação Faci2al Memex, (Figura 3) desenvolvida para a tese no Mestrado Multimédia, a montagem dessa instalação no
mesmo espaço do evento possibilitou aos alunos adotarem a posição de espectador e interagirem com a obra, essa experiência permitiu-lhes perceber muito
concretamente como a deteção facial pode ser utilizada para despoletar eventos, a partir da captura de imagens realizada pela webcam, controlando nesse
mesmo instante, os trechos de vídeo que eram visualizados em vários displays
(monitores de computadores) presentes na sala. Tal como aconteceu no primeiro exemplo, foi apresentada uma breve explicação acerca da estrutura do código que baseava todas as funcionalidades presentes no sistema da instalação.

594
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 7 ∙ Composição visual programada em Processing.
Figura 8 ∙ Uma das sessões realizadas com os alunos.
Figura 9 ∙ Apoio dado individualmente no momento
da codificação pelos professores.

Aprendizagem e re-encontro de culturas

Partindo da observação das explorações efetuadas pelos alunos e da análise dos
resultados finais alcançados, este evento demonstrou ter sido um verdadeiro
sucesso, no sentido de perceber a importância e a recetividade dos jovens a este
tipo de intervenções dentro da escola. Permitiu, de igual modo, clarificar de que
forma poderá ser efetuada uma introdução à utilização dos códigos computacionais, no que diz respeito à sua integração nas atividades anuais dos cursos de
multimédia da Escola Artística Soares dos Reis.
Tomando como base o pensamento de Perrenoud, os professores envolvidos
incentivaram atuações que promoveram “os conhecimentos como ferramentas a serem mobilizadas conforme as necessidades, a trabalhar regularmente
com situações-problema, a criar ou utilizar outros meios de ensino, a negociar
e conduzir projetos com os seus alunos… a implementar e explicitar um novo
contacto didático” (Perrenoud,1999:62). Para os docentes foi extremamente
importante testar e perceber de que forma se poderá utilizar a programação
como um recurso capaz de proporcionar um meio de expressão plástica, que os
alunos possam utilizar em seu benefício e de acordo com a sua visão do mundo.
No desenvolvimento de um evento desta natureza são tomados em consideração aspetos tecnológicos que os jovens vivenciam diariamente, na forma
como os dispositivos tecnológicos e os softwares que neles funcionam fazem
parte integrante das suas vidas e da sua cultura, falamos concretamente dos
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exercícios foram executados de forma sequencial e integrados uns nos outros,
construindo um exercício final mais complexo de forma evolutiva, todos estes
procedimentos culminaram num software de desenho que combina a gestualidade do registo dos alunos com alguns elementos introduzidos aleatoriamente
pelo desempenho automático do computador. Os códigos em Processing permitiram a intervenção dos alunos através da reescrita do mesmo, modificando algumas regras baseadas em valores (guardados em variáveis), a alteração
destes valores permitiu atingir resultados visuais diferenciados. A esta altura
da masterclass os alunos demonstravam um interesse notório pelas tarefas que
estavam a realizar, patente na procura por soluções que executavam e na tentativa de desvendar no código as regras que davam acesso às alterações que
pretendiam ver realizadas visualmente. Este processo era conseguido através
da experimentação e da alteração dos referidos valores numéricos associados a
variáveis, o que possibilitou que fossem atingidas soluções finais inesperadas,
envolvendo os alunos no processo, ao encontrarem um sentido individual nas
suas experimentações (Figura 7).
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computadores mas também de outros media como a televisão por cabo, smartfones e outros dispositivos digitais interativos que utilizam massivamente.
Num processo de ensino que se pretende atualizado, a escola e os docentes
devem demonstrar uma perceção apurada dessa cultura juvenil de raiz puramente imagética e tecnológica, procurando proporcionar aprendizagens que
relacionem questões culturais transversais à escola, aos jovens e ao seu futuro
profissional, para que o processo educativo fomente o desenvolvimento pessoal
dos jovens que serão futuros cidadãos de espírito crítico, livre e interventivo,
integrados num mundo profissional onde as tecnologias informáticas irão estar
sempre presentes e em constante evolução.
Pela mesma razão, a adoção de métodos experimentais que relacionem código computacional e as linguagens digitais com conhecimentos artísticos transporta o sujeito envolvido na produção para novos contextos criativos e novas
posturas intelectuais. Pierre Levy apresenta-nos a ideia de que pensar a partir do
código e da sua estrutura funcional pode ser um contributo válido para a invenção de uma cultura informática, mediática, crítica e imaginativa (Lévy,1991:14),
apontando para o facto de que as tecnologias interferem no modo de pensar a
arte, através da reconsideração do desenvolvimento metodológico e de um reenquadramento das práticas artísticas, influenciando a procura de ajustamento a
diferentes valores e interesses tecnológicos. A mesclagem do campo artístico
com o campo computacional e eletrónico mostra-se cada vez mais preponderante, quando analisamos o impacto atual destas áreas na nossa cultura, bem como
nas nossas práticas e hábitos mentais enquanto artistas ou enquanto docentes.
O potencial artístico deste tipo de abordagem evidencia-se no momento em
que o aluno se assume como criador do próprio código ao realizar um projeto, e tira partido dele para atingir os seus objetivos. Essa conquista advém da
consequente interiorização da lógica de programação, no momento em que o
aluno internaliza e aprende acerca do funcionamento lógico de uma linguagem
de programação, ele parte para a descoberta de novas possibilidades de expressão através da sua utilização, conferindo a todo esse processo um caráter pessoal, subjetivo e expressivo. Neste ponto de vista o código transforma-se num
recurso para o aluno que se assume como criador, transformando a linguagem
de programação numa ferramenta facilitadora do seu processo de trabalho no
domínio do ensino artístico.
Recetividade por parte dos alunos

Nas respostas ao questionário efetuado no final do evento, os alunos referiram
um especial interesse pelos exercícios realizados e apresentaram uma opinião

Começar pelo ‘scratch’ ajuda a planificar, simplifica muito o código e o seu funcionamento, desta forma o resto do workshop foi mais claro. Foram importantes para a
aprendizagem os projetos fornecidos pelos professores, principalmente os exercícios de
‘processing’ e a oportunidade de aprender a utilizar esta linguagem, porque futuramente poderei utilizá-lo em trabalhos mais elaborados.
Foi importante ver exemplos de trabalhos de profissionais na área e usar a programação para criar arte. Mostrou-me outra perspetiva do multimédia, que eu desconhecia,
e foi um bom contributo para a minha formação dada a possibilidade de aplicar os
conhecimentos adquiridos em trabalhos futuros na área do audiovisual. No futuro
quero ser criadora de vídeo jogos, é essencial aprender as bases da programação, assim
como o pensamento existente por trás desta. Os exemplos de trabalhos dados foram
interessantes para que tivéssemos uma noção do que poderíamos vir a fazer futuramente, com as bases aprendidas.
A experiência da iniciativa foi interessante e útil, na medida em que aumentou o meu
leque de conhecimentos relativos ao tema. Foi didático uma vez que todos os alunos
presentes tiveram a oportunidade de experimentar. Gostei de ver uma matéria aprendida em relativamente pouco tempo e de pô-la em prática. Foi muito interessante trabalhar com um software com o qual nunca tinha tido qualquer tipo de experiência, e
ver o código a resultar. Gostei da forma como o assunto foi abordado e de como todos
os alunos executaram a mesmas coisas ao mesmo tempo, permitindo experimentar
imediatamente os temas que estavam a ser tratados.
O workshop foi importante pois introduziu-me no mundo da programação. Apesar de
termos aprendido apenas o básico, foi uma boa forma de nos mostrar a utilidade da
programação para a arte digital. Gostei do facto de nos apresentarem um novo software, onde não se encaixa só numa área, mas sim, onde engloba toda uma variedade de áreas como: o desenho, a tipografia, a animação, o 3D, … a partir de códigos.

Conclusão

Na atualidade, as tecnologias digitais e a linguagem de programação constituem-se como recursos e ferramentas fundamentais na gestão, estruturação
e desenvolvimento da maioria das atividades produtivas a nível profissional,
extensível ao campo das Artes. Este projeto demonstrou a importância da permeabilidade entre a arte e o código programado, bem como o reconhecimento
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unânime de que o evento cativou a atenção, dado que os conteúdos demonstraram ser importantes e relevantes para a sua formação (Figura 8, Figura 9).
Ao efetuarem uma descrição mais pormenorizada acerca das suas produções,
os alunos afirmam a concretização dos objetivos e finalidades pretendidas na
realização deste evento, apresenta-se seguidamente uma descrição que resume
algumas das suas considerações pessoais:
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da forma como se estabelece essa conexão, patente nas possibilidades de hibridação com o campo artístico, principalmente do ponto de vista tecnológico.
Essa perceção revelou-se na forma como se manifesta a abertura de cada um
dos referidos campos a formas divergentes de pensamento e ao desenvolvimento de processos exploratórios, que articulam as práticas e os saberes tecnológicos com práticas e saberes artísticos.
No contexto deste evento, trabalhar com o código transformou e fez emergir novas formas de criação artística de base tecnológica e computacional, não
só a partir da habitual utilização dos softwares mas a partir da compreensão e
escrita do código que lhe serve de base. Neste processo as experimentações realizadas pelos alunos permitiram observar, descrever e registar a forma como
decorriam as suas atuações, verificar procedimentos e comentários que permitem aos docentes envolvidos perceber qual o sentido que os alunos encontram
nessa utilização efetiva do código e nas operações que realizam a partir dele.
Isto é perceber a forma como utilizam o código na resolução de problemas que
derivam da conceção de ideias e das suas tomadas de decisão, levando inevitavelmente à construção de aprendizagens. A forma como codificam, como utilizam a linguagem de programação, disponibiliza uma solução através da qual
efetuam uma resolução individual e subjetiva para os desafios que se lhe apresentam, encontrando soluções adaptadas às suas necessidades.
Os resultados produzidos são sistemas computacionais promotores de fenómenos e experiências artísticas, fenómenos produzidos e construídos pelo
próprio aluno no seu encontro com o código.
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Resumen: El trabajo que se presenta tiene

Abstract: The work presented aims to show a

como objetivo mostrar una metodología de
investigación tanto para el profesorado como
para el alumnado desde la que propiciar una integración holística del patrimonio cultural en el
currículo educativo de enseñanza secundaria
obligatoria donde éste aparece vinculado a disciplinas humanísticas y no científico-técnicas
y donde la principal finalidad educativa es cultural y no crítica y socializadora. Se explicará el
diseño de la asignatura y los resultados de su
aplicación en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (MAES).
Palabras clave: patrimonio cultural / modelo
metodológico / conocimiento profesional patrimonial / conocimiento escolar patrimonial.

research methodology for both teachers and for
students to promote a holistic integration of cultural heritage in the educational curriculum of
secondary education where it appears linked to
humanistic disciplines and non-scientific-technical and where the main cultural and educational
purpose is not critical and socializing. The design
of the course and results of its application in the
Master’s Degree in Secondary Education (MAES)
will be explained.
Keywords: cultural heritage / methodological
model / patrimonial professional knowledge /
patrimonial school knowledge.
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Diseño y aplicación de un
programa de enseñanza
patrimonial para la
formación del profesorado
de Educación Secundaria

Figura 1 ∙ Mapa de los bloques de contenidos de la asignatura.
Fuente propia.
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Introducción
La mejora de la práctica docente es un devenir consciente, un devenir-innovador, que requiere vocación y reflexión sobre el conocimiento y la práctica profesional. Esta acción, de pensar atenta y detenidamente sobre la enseñanza y
el aprendizaje, es lo que se ha aplicado para desarrollar el trabajo que presentamos, teniendo en cuenta, además, que el proceso de enseñanza es perfectible siempre. Por ello desde una primera planificación, en el curso 2009-2010,
de la asignatura «Didáctica del Patrimonio Cultural Andaluz» que se imparte
en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria (MAES)
se ha ido progresivamente adaptando ésta a la diversidad del alumnado que la
elige, a sus conocimientos de partida, a sus intereses y a la necesaria formación
didáctica que proponemos.
La asignatura es de libre designación, es decir, que es una asignatura optativa dentro de los módulos generales de formación del alumnado que cursa
el MAES. No es casual que por ser optativa esta asignatura tenga una diversidad de alumnos licenciados y graduados procedentes de distintas y dispares
áreas de conocimiento desde las propias de Ciencias Sociales a las Filologías,
pasando por las carreras técnicas y artísticas. Así, cada año hay diversidad de
unos y otros ámbitos y aprovechamos esta diversidad de titulaciones para evidenciar las posibilidades de mejora de la enseñanza teniendo en cuenta las
asignaturas que tendrán en las prácticas que harán en los institutos y con la
finalidad de comprobar cómo a partir de un núcleo conceptual no disciplinar,
que es el patrimonio cultural, se puede organizar un modelo de enseñanza
investigativo e innovador.
El principal obstáculo de aprendizaje en la formación para profesores es el
desconocimiento de la didáctica del patrimonio en dos dimensiones: escolar y
profesional, propiciado porque el patrimonio cultural no es una asignatura en
la Educación Secundaria aunque esté presente en casi todas las asignaturas del
currículo desde Geología-Biología, Geografía e Historia, Literatura o Música
pero de forma latente o a modo de complemento o bien como ilustraciones que
acompañan los contenidos disciplinares.
El contexto que hemos encontrado en este curso escolar es muy similar
al que desde el inicio de la asignatura se ha dado. De los 27 alumnos –hay
que aclarar que por un desajuste horario se han matriculado menos alumnos
que en cursos anteriores− ha habido licenciados y graduados en Geografía e
Historia, Biología y Geología, Matemáticas, Humanidades, Música, Filología
inglesa, Psicología, Ciencias del Deporte, Económicas, Turismo, Arquitectura
técnica y Bellas Artes.
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1. Diseño de la experiencia
La experiencia de diseño tiene como base la hipótesis de progresión desde una
conceptualización simple del patrimonio cultural, tanto a nivel profesional
como escolar, hacia un modelo deseable de conocimiento didáctico patrimonial. Además, cabe destacar que el diseño del programa se ha sometido a progresivos ciclos de mejora a través de los Seminarios de Formación del Profesorado
Universitario (Duarte Piña, 2015 y 2016).
El desarrollo del conocimiento didáctico patrimonial se construye desde
el programa de la asignatura organizado en cuatro bloques de contenidos
interrelacionados, la secuenciación de una serie de actividades que realiza
el alumnado en formación para responder a las preguntas, formuladas como
problemáticas en cada bloque de contenidos, y la elaboración de un diario de
clase en el que se analiza la práctica educativa y el cambio de sus concepciones sobre el patrimonio cultural y la didáctica. El conjunto de bloques de contenidos interrelacionados se presenta a continuación (Figura 1) y más abajo la
relación de los núcleos problemáticos, los subproblemas y los procedimientos
y actitudes que se derivan.
Núcleo problemático 1: Función educativa y valor social del patrimonio cultural.
Subproblemas: ¿Cómo definir el patrimonio cultural?, ¿es necesario enseñar
el patrimonio o por sí mismo se trasmite?, ¿qué utilidad tiene enseñarlo? Y
¿qué finalidades educativas y sociales crees que debería tener la enseñanza
del patrimonio cultural en la educación secundaria obligatoria?
Procedimientos: Cuestionario de ideas previas, lectura de dos artículos académicos y elaboración por grupo de trabajo de un documento de síntesis sobre
el conocimiento patrimonial deseable a partir de las lecturas.
Valores: Reconocimiento de la evolución del concepto de patrimonio cultural,
función y finalidad social y educativa, valoración de su enseñanza para la
formación ciudadana crítica.
Núcleo problemático 2: Difusión del patrimonio cultural en los ámbitos formal
y no formal de la educación.
Subproblemas: ¿En los diseños curriculares y libros de texto hay suficiente
dedicación y un tratamiento adecuado del patrimonio cultural?, ¿cómo
mejorar la correspondencia entre currículo y libro de texto para generar propuestas de conocimiento patrimonial significativas y relevantes?;
¿interesa la relación entre la educación formal y no formal para la difusión del patrimonio cultural en la E.S.O.?

Núcleo problemático 3: Enseñanza patrimonial deseable.
Subproblemas: ¿Qué contenidos patrimoniales del área de conocimientos en la
que impartirás docencia podrías seleccionar?, ¿cómo integrar los contenidos
patrimoniales en la programación de aula?, ¿es posible relacionar áreas de contenidos?, ¿qué actividades pueden realizarse y cómo se podrían secuenciar?
Procedimientos: Diseño, por grupos de trabajo interdisciplinares, de una
secuencia de actividades de indagación de ideas de los alumnos, contraste,
cambio y reformulación.
Valores: Valorar el conocimiento patrimonial cultural y el conocimiento profesional
patrimonial, desarrollo de principios didácticos para la enseñanza del patrimonio cultural, apreciar y dar continuidad a un modelo de enseñanza investigativo.
Núcleo problemático 4: Modelo metodológico personal.
Subproblemas: ¿Para qué te parece interesante enseñar los contenidos patrimoniales?, ¿qué sería un modelo metodológico en relación con la enseñanza
del patrimonio cultural?, ¿por qué crees que es necesario actuar para conservar nuestro patrimonio?
Procedimientos: Diario personal de las sesiones de clase y definición de un
modelo metodológico personal.
Valores: Ser un profesional reflexivo y comprometido con la enseñanza del
patrimonio cultural, valorar la difusión y conservación del patrimonio a través de su didáctica específica.
1.1 Principios didácticos
Los principios didácticos que fundamentan el diseño tienen como base el principio de análisis y desarrollo de la hipótesis de progresión desde un conocimiento

603
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Procedimientos: Trabajo por grupos disciplinares mediante la metodología de
Taller conceptual (Finkel, 2008), análisis del Real Decreto 1631/2006 de 29
de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y libros de texto de
E.S.O., formulación de hipótesis, trabajo en grupo, diseño de una propuesta
de mejora a una unidad didáctica del libro de texto; visita a una exposición.
Valores: Reconocimiento que el patrimonio cultural recibe en el currículo de la
enseñanza secundaria obligatoria y en los libros de texto, valoración de la
coherencia curricular y la correspondencia entre la normativa y los libros
de texto, desarrollo de la capacidad crítica y de mejora didáctica. Valorar la
necesaria interconexión entre el ámbito educativo formal y no formal.
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patrimonial simple a un conocimiento patrimonial complejo en los ámbitos profesional y escolar. Esto quiere decir que el alumnado que cursa la asignatura apenas ha recibido formación sobre el patrimonio cultural y más bien éste lo asocia
a los monumentos y ciertas tradiciones cercanas a su entorno cultural pero no
concibe la perspectiva holística y socializadora del patrimonio. En este sentido
las actividades del diseño encaminan al alumnado a la reflexión y complejización
del conocimiento patrimonial en sus dimensiones profesional y escolar.
El conocimiento escolar simple deriva de una formación académica obligatoria en la enseñanza secundaria donde no se encuentra un tratamiento didáctico
explícito del patrimonio en aquellas asignaturas susceptibles de tratarlo, a saber:
Lengua y Literatura, Educación Artística, Música, Biología y Geología, Tecnología,
Artes Plásticas o Educación para la Ciudadanía (Estepa, Wamba & Jiménez, 2005).
Su mayor relevancia, la toma cuando es objeto de visitas extraescolares. «Salidas
fuera del aula que no tienen nada que ver con lo expuesto en clase pero que atraen
a profesores y alumnos que con un aire festivo y de ocio visitan ciudades, monumentos, museos, exposiciones, etc.» (Ávila, 2003:36; Estepa, Ávila & Ferreras,
2008). En el Bachillerato, el patrimonio se estudia en la asignatura de Historia del
Arte a través de las principales creaciones artísticas de las civilizaciones, que no
tienen en cuenta ni la historia artística particular y las problemáticas patrimoniales ni el Arte en los entornos inmediatos del alumnado. El conocimiento escolar
se sitúa en un nivel epistemológico descriptivo que no desarrolla el nivel interpretativo de la obra donde estarían la perspectiva crítica y la función socializadora
del aprendizaje patrimonial. A pesar de ello, el aprendizaje de la Historia del Arte
consigue generar en el alumnado identificaciones específicas con determinadas
obras que observa, estudia y reconoce como propias de su cultura.
En relación con lo anterior el conocimiento patrimonial profesional que
como modelo tiene el alumnado es un modelo tradicional de enseñanza. Este
modelo concibe la formación del alumnado dando preeminencia a la información sobre la conceptualización “es decir, el conocimiento escolar sería una
especie de selección divulgativa de lo producido por la investigación científica,
plasmado en los manuales” (García Pérez, 2000). Las ideas e intereses de los
alumnos no se tienen en cuenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
el método de enseñanza no define unos principios metodológicos, sino que
el mero trasvase de información del profesor al alumnado es suficiente para
enseñar y aprender. El alumno, por tanto, no construye el conocimiento, sino
que lo reproduce fielmente. “Este modelo no tiene como finalidad educativa
la trascendencia social de los aprendizajes ni el desarrollo de las capacidades cívicas de los individuos, sólo atiende al conjunto de los conocimientos

Aplicación de la experiencia (algunos ejemplos de las sesiones de trabajo)
A partir de los subproblemas elegidos y que más arriba se han presentado, en
la primera sesión de clase del Bloque I de contenidos, el alumnado responde a
un cuestionario basado en tales subproblemas porque son los ejes vertebradores de todas las sesiones de trabajo y sus respuestas iniciales permiten conocer y explicitar, mediante un debate, cuáles son las ideas de partida y tenerlas
en cuenta para ajustar la secuencia de actividades diseñada. Así y como muestra de las primeras preguntas, cuestionado el alumno sobre cómo definiría el
patrimonio cultural un 44.44 % asocia el patrimonio a un conjunto de elementos de un lugar sin distinguir tipos patrimoniales; un 48.14 % del alumnado lo
considera un legado material e inmaterial que se ha conservado y que genera
identidad y sólo un 7.40 % del alumnado entiende que el patrimonio ha de conservarse y tiene como finalidad trasmitirse a las generaciones venideras. En la
pregunta “¿Es necesario enseñarlo o por sí mismo se transmite?” Un 18.51 %
considera que por sí mismo se transmite y que sólo el que se desconoce habría
que enseñarlo, el 66 % dice que aunque se trasmita por sí mismo, la enseñanza
permitiría valorarlo conscientemente y un 11.11 % considera que el patrimonio

605
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

disciplinares trasmitidos en su nivel descriptivo, sin interrelaciones ni gradaciones” (Duarte, 2013:325).
En el nivel deseable de referencia o conocimiento profesional y escolar patrimonial complejo está la enseñanza patrimonial “con una visión interdisciplinar,
un concepto holístico y simbólico-identitario de patrimonio y en el marco de un
modelo didáctico de carácter constructivista y sociocrítico” (Cuenca et al., 2013:13).
Un principio didáctico más para orientar el diseño y aplicación del programa
de enseñanza patrimonial “es la necesaria coherencia entre el modelo formativo y el modelo didáctico constructivista e investigativo” (Ávila Ruiz, 2000:
247) hacia el que se pretende que evolucione el modelo didáctico personal de
los futuros profesores de enseñanza secundaria. Unido a este principio está el
de investigación pues todo su trabajo en las distintas actividades planteadas
procura dar respuesta a los subproblemas, desarrollando tanto sus conocimientos ordinarios sobre el patrimonio y su enseñanza como el conocimiento profesional hacia una didáctica del patrimonio cultural deseable (Porlán y Cañal,
1987; Duarte y Ávila, 2015).
Otro principio es la reflexión sobre la práctica, evaluando el alumnado sus
aprendizajes a través del diario de clase (Porlán, 2008) y evaluando quienes forman
al alumnado las dificultades, obstáculos y avances del aprendizaje a través del análisis de los cuestionarios sobre sus ideas previas y finales y de los diarios de clase.

Figura 2 ∙ Modelo metodológico. Fuente propia.
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ha de enseñarse para concienciar al alumnado de su identidad y conservación.
Con el análisis de las respuestas iniciales a estos dos subproblemas mostramos, y al alumnado se le evidencia, en qué situación se halla tras la primera
sesión de clase. A saber, en su mayoría no tiene una clara definición del patrimonio cultural ni de su utilidad educativa y ello viene condicionado por sus
experiencias académicas anteriores. A partir de aquí, las actividades diseñadas
están encaminadas a construir un conocimiento didáctico profesional y escolar
sobre el patrimonio. Tales actividades son de ampliación y contraste de ideas y
de reformulación de las ideas iniciales. Actividades que, más arriba, en la relación del diseño aparecen enunciadas en los procedimientos
Ilustramos el modelo metodológico seguido con la Figura 2.
El desarrollo de las dos primeras sesiones del bloque de contenidos II se hizo
mediante un Taller conceptual que realizaron siguiendo la estrategia “dar clases
con la boca cerrada” (Finkel, 2008). Con un guión de trabajo analizaron el Real
Decreto 1631/2006 en busca de los contenidos patrimoniales en el currículo de
enseñanza secundaria obligatoria, más los criterios de evaluación vinculados y
esta misma labor de análisis se repetía con libros de texto. Con esta actividad
de ampliación y contraste de sus ideas iniciales pretendíamos que se acercaran a la formulación del conocimiento escolar que formalmente se ofrece en el
currículo y en los libros de texto de las respectivas asignaturas que impartirán
en las prácticas del máster. Para concluir, cada grupo de trabajo debía elaborar una propuesta de mejora tomando al patrimonio como núcleo organizador
de la unidad didáctica elegida del libro de texto de Ciencias Sociales, Biología
y Geología, Educación Plástica y Visual, Matemáticas, Música, es decir, que
mejoraran la propuesta de enseñanza del libro de texto integrando el patrimonio cultural. Así, en este bloque de contenidos pretendemos que el alumnado,
desde su propio conocimiento disciplinar, realice un primer acercamiento al
conocimiento escolar que el patrimonio cultural deje de ser ilustración, complemento o simple recurso y que tenga presencia como núcleo organizador de
los contenidos de sus respectivas disciplinas en las que ejercerán la docencia.
Al concluir esta fase de trabajo volvimos a preguntarles por escrito la pregunta
7 del cuestionario de ideas previas y, a continuación, mostramos los resultados.
Si en el cuestionario inicial al subproblema del bloque de contenidos II
“¿Cómo mejorar la correspondencia entre currículo y libro de texto para generar propuestas de conocimiento patrimonial significativas y relevantes? 14 de
los alumnos no respondieron a la pregunta, 6 de ellos dijeron que con salidas
extraescolares, 3 propusieron la interculturalidad como posibilidad y 4 alumnos consideraron que había que incluir el patrimonio en la normativa, las

608
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

asignaturas y los libros; en la nueva respuesta dada a esta pregunta, 13 alumnos respondieron que había que incluirlos en la normativa, las asignaturas y los
libros y 10 alumnos elaboraron una nueva respuesta al afirmar que el patrimonio
debía tenerse en cuenta como objeto de enseñanza y sólo un alumno reiteró que
con salidas extraescolares. También hay que decir que de las 27 respuestas posibles, 3 de ellas no están recogidas por la ausencia de los alumnos ese día a clase.
Conviene por tanto hacer un balance de cómo avanzan las ideas de los alumnos desde un nivel inicial más simple, donde la enseñanza del patrimonio se desconoce o no es significativa para ellos, a un nivel final más complejo en el que
se valora la integración del contenido patrimonial en la enseñanza, gracias a una
secuencia de actividades de ampliación, contraste y cambio de ideas; porque el
alumnado, con actividades diseñadas en las que se trabajan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, consigue entender el proceso de aprendizaje como un proceso de construcción de conocimientos nuevos y útiles en su
formación a profesor, pudiendo formular éstos con mayor complejidad.
En esta serie de ejemplos de las sesiones de trabajo, finalmente, damos paso
a la presentación del bloque III de contenidos en el que cada grupo compuesto
por alumnos de distintas disciplinas debe elegir un elemento patrimonial sobre el
que diseñar una propuesta de actividades siguiendo un modelo de investigación
escolar. Desde el principio de la asignatura se insiste en la necesidad de enseñar
teniendo en cuenta los problemas sociales y naturales, de ahí que los contenidos
de la asignatura estén formulados como problemas de aprendizaje; que tengan
en cuenta las ideas de los alumnos, por eso trabajamos con sus propias ideas;
también insistimos en la necesidad de hacer propuestas de enseñanza propias,
por ello desarrollan una propuesta de mejora a los libros de texto; y se enseña la
importancia de aprender a elegir contenidos, procedimientos y valores, de comunicar los conocimientos y no cercar sus campos disciplinares en una especificidad
estéril; en definitiva, ser partícipes del diseño del proceso de enseñanza siendo
creativos, porque la enseñanza puede ser, también, un proceso de creación. Y, por
todo ello, en el bloque de contenidos III les correspondía demostrar lo aprendido
con la planificación de una secuencia de actividades que tuviera el patrimonio
cultural como objeto de la enseñanza y el aprendizaje.
Las sesiones de trabajo concluyeron con la presentación de las propuestas
de trabajo, que aunaban un conocimiento profesional y escolar patrimonial,
en las que cada grupo partiendo de un problema patrimonial consiguió integrar distintas disciplinas de conocimiento, tipos de patrimonio y una finalidad de enseñanza socio-crítica. Algunos de los ejemplos de secuencia de actividades fueron: «Las factorías de Garum» en la que trabajaron alumnos de

Algunas reflexiones para concluir
El programa de la asignatura planificado desde un modelo constructivista ha
supuesto un instrumento de investigación que ha permitido trabajar y desarrollar una hipótesis de progresión en el conocimiento didáctico que construyen
los futuros profesores de secundaria en relación a la enseñanza del Patrimonio
Cultural. Esta hipótesis de progresión avanza desde un conocimiento escolar y
profesional simple a uno complejo que se ha mostrado en las respuestas iniciales
y finales dadas por el alumnado al inicio y conclusión de las actividades y en el
propio diseño y aplicación de la experiencia. Pero también entendemos que ni el
diseño ni la experimentación de una programación tiene sentido sin un buen instrumento de evaluación que, en este caso, se concreta y complementa, con el diario que elabora el alumnado. Diario que se convierte a la vez en un instrumento
de investigación de gran utilidad por la riqueza de información que nos permite
obtener y por el valor auto-formativo docente-discente que éste tiene.
Así, entendemos que el diario tiene una doble función: al alumnado le sirve
para expresar y explicar sus vivencias individuales y de grupo de los conocimientos aprendidos en clase y al profesor-formador le facilita una redefinición
continua de su práctica docente que lleva consigo la construcción y deconstrucción de esquemas de conocimiento, actitudes y valores en el desarrollo de un
conocimiento profesional deseable en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, en general, y del Patrimonio Cultural, en particular.
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Resumo: O termo “avatar educacional” combi-

Abstract: The term “educational avatar” com-

na uma série de práticas metodológicas criativas desenvolvidas para os alunos do Curso de
Licenciatura em Artes Visuais da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, culminando na projeção de uma subjetividade
educadora ficcional e poética. A proposta visa
desenvolver uma maior atenção/consciencialização do aluno em sua potência para o educar.
Palavras chave: avatar educacional / subjetividade e educação / poéticas educacionais
/ narrativas a/r/tográficas / professor-artista.

bines a number of creative methodological practices developed for the students of the Visual Arts
Education Degree at the Federal University of Rio
Grande do Sul, Brazil. This practices culminate in
the projection of a fictional and poetic educator
subjectivity. The proposal aims to develop and to
increase the attention-awareness of the student
in its power to educate.
Keywords: educational avatar / education and
subjetivity / educative poetics / a/r/tographic
journal / artist-teacher.
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O avatar educacional como
narrativa autopoiêutica:
metodologia e didáticas
a/r/tográficas para
o curso de licenciatura
em artes visuais
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Fundamentos pessoais: o meu avatar
É preciso antes apresentar-me, pois é no percurso e principalmente na experiência profissional como artista que me apoio para justificar boa parte do que
se segue; ela fornece a base para o desenvolvimento das minhas metodologias de ensino, restando-me procurar por fundamentos teóricos que as justifiquem. Estes foram encontrados inicialmente nos autores Tom Barone e Elliot
W. Eisner (Barone; Eisner, 2012), defensores da ideia de que os procedimentos artísticos podem servir a propósitos de pesquisa, ao lado dos demais procedimentos científicos já avalizados. Outros têm sido investigados desde então,
a partir da publicação brasileira Pesquisa baseada em Arte: A/r/tografia (Dias;
Irwin, 2013). Nomes como Belidson Dias, Rita L. Irwin e Fernando Hernandez
têm me auxiliado no mesmo sentido.
Preocupa-me o curso de Licenciatura em Artes Visuais. Advinda do bacharelado e habilitada no fazer artístico, imaginei, ao assumir a docência na área
da arte/educação, ser meu desígnio formar artistas-professores. Conto, portanto, em contribuir para com a formação de profissionais cujo discurso poético priorize por cenário não os espaços destinados à exibição de obras, mas os
da educação (embora tal separação tenha perdido sua relevância nos nossos
dias, uma vez comprovada a necessidade de incluirmos ações educativas na
programação de exibições artísticas). O artista-educador projetado por minha
atuação docente seria estimulado a integrar sua conduta poética e criativa às
estratégias, reflexões e experiências em sala de aula, reelaborando-as com seus
alunos. Como escritora reconhecida no campo da ficção brasileira, é igual a
preocupação em relação às licenciaturas em Letras e seu foco na competência
normativa para os usos da língua: custa-me a entender porque a força inventiva
e poética das palavras é pouco explorada como recurso para empoderar o discente para a leitura e a escrita.
Como artista, vejo-me educadora; como educadora, creio-me artista.
Assim, não vejo motivo para que os conteúdos poéticos de alguns planos de
ensino ou monografias da licenciatura estejam condicionados a meros veículos
transparentes para promoção de conhecimentos alheios. Como digo aos alunos: há uma diferença brutal entre as palavras “educação” e “pedagogia”, e eu
darei preferência ao uso vocabular da primeira, jamais da segunda:
Não me considero, como professora, em dicotomia ao corpo discente, portadora única de um discurso didático. Tampouco sinto-me à parte dos locais
onde esses discursos trafegam: eu sou enquanto subjetividade discursiva, sou
o discurso e o local, vivente nas e através das linguagens, corresponsável por
seu tráfego e /contra/in/venção (Wagner, 2010). Percebo o meu corpo como

613
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 1 ∙ Do meu diário de arteducadora, fluxogramas
educação/pedagogia. Arquivo da autora.
Figura 2 ∙ Do meu diário de arteducadora, fluxogramas
sobre objetos e conteúdos educacionais. Arquivo da autora.
Figura 3 ∙ Do meu diário de arteducadora, fluxogramas
sobre objetos e conteúdos educacionais. Arquivo da autora.
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um medium estético e comunicativo aos dos meus alunos no espaço do educar-aprender. Não acredito na produção de objetos ou planejamentos engessados,
materiais inertes, mortos em sua inflexibilidade e impermeabilidade, intervindo entre os corpos congraçados no educar:
Renego o conceito de objeto aplicado aos materiais didáticos, assim como
renego o termo pedagogia como sinônimo de educação, pois a combinação paidós-agogé, além de vincular o ensino ao infante (aquele incapaz de falar), encontra-se preso ao moldar, enformar e adestrar sujeitos; já o ex ducere implica um
profundo sentido humano, conduzindo o ser para a expansão de si. O binômio
sujeito/objeto me desagrada, ao anular a interatividade e propor um apartamento de quem ensina-aprende do meio usado para ensinar-aprender. Uso a
expressão sistema modular de trocas educativas, aplicado à dinâmica envolvente
de subjetividades docentes e discentes.
O avatar educacional é resultante dessas reflexões; ao desenvolvê-lo, tive
por inicial preocupação promover a atenção e a consciencialização dos licenciandos para aprimorar sua performance educadora. Por atenção/consciencialização, entendo, a partir dos estudos de Francisco Varela, Evan Thompson e
Eleanor Rosch, a reeducação cognitiva de nossa mente corporalizada (a mente
integrada ao corpo) de modo a torná-la atenta aos seus estados e ações, aceitando a consciência como um processo de enação contínua. O termo consciencialização adotado pelos cognitivistas implica dinamicidade; já o termo enação
define, segundo os autores, os fenômenos cognitivos da mente corporalizada e
atuante em um mundo não previamente dado, mas resultantes de uma história
de interações e de conhecimentos adquiridos (Varela; Thompson; Rosch, 1991).
Ao reunir esses conceitos a uma metodologia cuja base epistemológica
aceita a poética, o imaginário e o ficcional como integrantes do discurso educacional científico, proporciono aos alunos a oportunidade da autorreflexão através do exercício artístico. Produto das leituras e das reflexões teóricas específicas de cada disciplina, a produção de um avatar – e do diário gráfico que às vezes
o acompanha – adquire a consistência de uma produção intelectual dentro dos
parâmetros de uma pesquisa-investigação a/r/tográfica.
1. No que consiste um avatar educacional?
O vocábulo avatar significa, em sânscrito, “descida do céu à terra” – a encarnação de uma entidade divina em um corpo humano ou animal. A ele atribui-se
também o significado de um ser em potência, criado por alguém como projeção ou representação de si em um dado ambiente virtual, como nos jogos digitais, em especial os do gênero RPG (Role-Playing Game). Outra acepção seria
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Figura 4 ∙ Proposta de avatares criados por uma aluna para a
disciplina Laboratório de Arte e Ensino II, um avatar-xamã, mediador
entre natureza e tecnologia. Arquivo da autora.
Figura 5 ∙ Propostas de avatares criados pela mesma aluna para
a disciplina Oficina de Artes e Processos Educativos, um avatarmemorial, relacionando a imagem de si mesma quando criança
com cores e elementos simbólicos de comunicação e de cuidado
com outras infâncias projetadas. Arquivo da autora.
Figura 6 ∙ Still do vídeo Avatares Educacionais: o avatar-pescador
de um aluno troca a vara de pescar (comunicação linear) pela rede
de pesca (comunicação em rede). Disponível em: www.youtube.
com/playlist?list=PLKXiamMhiRrRegiehSnt_7IK7IUD2i-JT
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o de mutação ou de transformação mórfica. Todas as conotações podem ser
abordadas dentro dessa proposta: o aluno pode invocar, como ponto de partida, uma crença maior, uma imagem/conceito exterior, seja ela intelectual,
espiritual ou poética sublimada e nela configurar-se. Mas ele também pode
tomar a si mesmo como modelo, usando seus próprios referenciais históricos
e culturais, psíquicos e físicos e realizar o caminho inverso, de modo a projetar uma nova entidade, cuja narrativa será igualmente significativa. Ambas as
direções levarão a uma idealização possível, crível e praticável (Deleuze, 1978).
Necessariamente, o avatar implica a reconfiguração mórfica do aluno em sua
subjetividade educadora, a ser atualizada via linguagem corporal, plástica, verbal, gráfica ou sonora. Dele também deriva uma narrativa, uma poiesis estendida no tempo e no espaço.
É importante esclarecer ao aluno que, embora cada disciplina requeira apenas um avatar, outros posteriormente poderão vir a ser adicionados, sem contar
com os que eventualmente nos serão atribuídos conforme o exigido pela profissão da educação (Goffman, 2014).
O desempenho de papéis sociais em uma dada comunidade só será automatizado se não desenvolvermos a atenção e a consciencialização para as nossas enações. Assim, embora o avatar educacional possa estar fundamentado no
conceito de ator (Goffman, 2014), e ainda que acrescido de valores performáticos (Schechner, 2004), ele ultrapassa a condição de estereótipo, assim como a
de mera máscara; o desenvolvimento da mente corporalizada, atenta e imaginativa por via poética visa potencializar no aluno capacidades para a reinvenção de si, para a inovação e o improviso no percurso do educar.
Ao mesmo tempo, ao reconhecer os espaços da educação em sua virtualidade, com regras e sentidos próprios, atribuo ao avatar qualidades lúdicas
(Huizinga, 2008). O avatar precisa emergir, portanto, em um espaço que lhe seja
contínuo, virtualizado por sua atuação. Ainda em se tratando de ambiências
educativas, pressuponho o avatar como autopoiêutico (Maturana; Varela, 1980)
– uma interface estética e comunicativa, oferecida para um dado momento e
local. É fundamental reconhecer que o avatar não é uma forma isolada, egoica.
É preciso pensá-lo em seu desempenho interacional ao espaço alegórico, representativo dos discursos político-educacionais contextualizados em âmbito histórico e sociocultural e às alteridades envolvidas.
2. Por que criar um avatar educacional?
Se tal entidade não passa de um produto instável e imaginativo, não seria mais
fácil ser apenas... um “eu-mesma(o)”? Não seria mais simples aceitar as regras

617
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 7 ∙ Still do vídeo Avatares Educacionais: o avatar-jornalista
de um aluno foi criado para tecer um comentário crítico
sobre a situação de crise da educação no Brasil. Disponível em:
www.youtube.com/playlist?list=PLKXiamMhiRrRegiehSnt_7IK7IUD2i-JT
Figura 8 ∙ Still do vídeo Avatares Educacionais: o avatar-espelho
do aluno refletia as imagens de todos nós, sentados em círculo a sua
volta. Disponível em: www.youtube.com/playlist?list=PLKXiamMhiRrRe
giehSnt_7IK7IUD2i-JT
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Figura 9 ∙ Stills de avatar narrativo animado por uma aluna
em Prezi a partir de leituras e pesquisa sobre educação infantil.
Disponível no link: www.prezi.com/ou1aikydybwk/entre-a-escola-e-oprofessor-existe-um-eu
Figura 10 ∙ Combinação de diário (a) e avatar-fantoche (b)
produzido por uma aluna para a disciplina Oficina de Artes
e Processos Educativos. Arquivo da autora.

3. Como criar um avatar educacional?
A metodologia é simples, mas a base epistemológica é bastante complexa e pluridisciplinar, envolvendo uma grade teórica que só aumenta com o passar dos
anos. As proposições variam conforme a disciplina, derivando em diretrizes e
didáticas diferentes que, por sua vez, produzem projeções bastante diversas.
Em primeiro lugar, gosto de trabalhar com a memória cultural e afetiva do
aluno. A memória, como sabemos, não é um registro fiel de fatos passados, mas
sua recriação. Ao longo de uma disciplina cuja temática principal é a infância e o
ensino de artes para a educação infantil, exploramos nossas memórias infantis,
contextualizamos nosso passado em comparação ao presente, entrelaçando a
criança e a cultura infantil que vive em nós, textos históricos que contextualizam
nossas lembranças da vida escolar pregressa e das primeiras noções sobre arte
com a infância, a arte e a educação do presente. Para essa disciplina, é também
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do jogo educacional e, tal como somos, adaptarmo-nos a elas a medida em que
for requerido ou necessário e assim cumprir o(s) papel(éis) desempenhados
como professor(a)?
Como explico aos licenciandos: a criação de um avatar, ao proporcionar um
meio de prestar atenção e de consciencialização de si através de linguagens
ficcionais e poéticas, trabalha no sentido de encarná-las e aos conhecimentos
delas advindos diretamente no corpo midiático do artista-educador. As reflexões elaboradas para concepção do avatar contribuem, da mesma forma, para
com a aceitação de um eu descentralizado, histórico e provisório, em contínua
enação cognitiva e situação de ensino-aprendizagem, além de possibilitar o
reconhecimento da importância do outro, sejam alunos ou colegas, na narrativa que nos une.
Por fim, ao programar o avatar de forma a revesti-lo com os conhecimentos disciplinares, a aluno torna-se um participante ativo e crítico do
jogo educacional; através do avatar, ele se torna um coinventor do discurso
sociocultural coletivo.
Acrescento ainda que o avatar educacional, em sua especificidade, não é
uma fantasia ou disfarce para a incompetência comunicativa ou timidez presencial em sala de aula. Também não constitui uma armadura indevassável,
ainda que a carne supostamente frágil do educador possa dele servir-se para se
resguardar dos desgastes físicos e psíquicos do dia-a-dia escolar. O avatar educacional não é uma caricatura ou estereótipo de professor, mas uma expressão,
uma interface, um recurso ou instrumento cuja complexidade necessita pesquisa e pensamento.
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requerido que o aluno desenvolva para entrega final um diário gráfico, cuja elaboração e design reflitam os próprios conteúdos e reflexões ali registrados.
Cada diário em si, ainda que o aluno não se dê por conta à princípio, já o
prepara para a produção do avatar. Trata-se de narrativa grafopoética, autobiográfica, não produzida por um eu molar, imutável, mas por uma subjetividade ficcional projetada para e a partir do espaço/tempo disciplinar provisório,
inventivo, nunca mais iterado. É desejável que o avatar surja em combinação
poética e estética à manufatura do diário, como interfaces emergentes selecionadas pelo aluno.
Já em outra disciplina cuja carga horária menor e grande número de alunos
não possibilita a exploração do diário gráfico, incentivo a produção de avatares
mais performáticos. Todos devem criar, mesmo que oralmente, uma narrativa
alegórica, encadeando reflexões sobre os conceitos emulados pela disciplina.
Os temas aqui elencados são a arte, a educação e as tecnologias digitais. Esta
disciplina dá seguimento a outra que lhe é pré-requisito, destinada aos recém-ingressos; sendo eu a ministrante de ambas, já os convido de antemão a produzirem um relato de suas memórias de estudantes escolares, perguntando
sobre como ocorreu sua ligação intelectual e afetiva com as artes visuais e quais
foram os estímulos e valores artísticos recebidos durante o período escolar. No
segundo semestre, já preparados, eles serão conduzidos a refletir sobre sua
experiência no ensino básico sobre um novo prisma; a reavaliação do período
escolar, somada às novas temáticas elencadas para discussão, os auxiliará posteriormente na projeção de seus avatares.
Reflexões sobre um trabalho em andamento
Desde o meu ingresso como docente na universidade federal brasileira, venho
trabalhando no aprimoramento de minhas metodologias com a preocupação
de fornecer, para além de subsídios que possam compor futuros planos de aula
para os estudantes do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, fundamentos
que contribuam para com o aprimoramento de suas subjetividades educadoras
voltadas para a arte e a cultura. Ao procurar estimular uma maior integração
entre o ser-artista e ser-educador em cada licenciando e ao querer promover
uma maior atenção e consciencialização do seu corpo-midiático para as enações em âmbito educativo, pretendo ir além: trato de realçar não apenas o valor
do conhecimento artístico em suas qualidades poéticas diante dos meus alunos, mas por valorizar a própria arte como linguagem científica para a pesquisa
e para a educação, além de comprovar sua grande importância como constituinte indelével da expressão humana.
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Resumo: Defende-se na comunicação que o

Abstract: In the communication it is defended

método de cozer a cerâmica utilizando um forno de papel permite uma experiência muito sensível e global da operação. Propõe-se um olhar
sobre o valor simbólico do fogo, mas sobretudo
explica-se como fazer e chama-se à atenção do
valor da perceção total da tecnologia enquanto
procedimento de criação de uma nova matéria.
Palavras-chave: cerâmica / forno de papel /
tecnologia / participação.

that the method of firing ceramics using a paper
kiln allows a very sensitive and deep experience
of the operation. It proposes a look at the symbolic value of fire, but particularly explains how
to do and calls the attention for the value of the
total perception in the technology in an active
procedure.
Keywords: ceramics / paper-kiln / technology
/ participation.

Introdução
A cerâmica é desde há dezenas de anos entendida como uma tecnologia de elevado valor expressivo e semântico, de grande riqueza pedagógica e emotiva,
em públicos de diferentes escalões etários. A sua prática pode desenvolver-se de modos muito diferentes e com graus de perceção da experiência a que
correspondem diferentes valorações. De todo o modo, numa altura em que as
comunicações eletrónicas e o lazer se constroem tanto em volta de formas virtuais, e estas dominam, justificadamente, a atenção de um grande número de

O fogo em si
Impressionamo-nos com o fogo em vários sentidos e devido a várias parcelas
do fenómeno. Quem experimenta o fogo deixar-se-á fascinar pela libertação
de calor, pela forma e movimento da chama e a níveis mais elaborados, aos
comportamentos termodinâmicos do calor ou aos diferentes valores combustíveis dos materiais lenhosos. Tudo manifestações da combustão, uma reação
química exotérmica (libertando calor) entre uma substância (o combustível) e
um gás (o comburente), geralmente o oxigénio. Nesse contexto, a chama é uma
radiação eletromagnética nas faixas do infravermelho e do visível, cuja forma
e comportamento depende da natureza do combustível e da composição do
comburente. O fogo que em sentido estrito é, portanto, uma radiação com uma
forma particular (uma imagem), e não se dissocia neste caso do facto de ser iniciado por um ato causal (voluntário!), dando à nossa perceção calor e luz que
potencialmente nos ultrapassam e podem destruir – esse é um conhecimento
precoce, quase intuitivo e animal, mas cujo estatuto fenomenológico faz parte
da nossa condição de sujeitos na interpelação que fazemos à matéria. Todavia
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jovens, é importante lembrar que tecnologia é também organizar ações mecanicamente consequentes através de protocolos com grande significado cultural
– a cerâmica tem uma história de 15.000 anos e demonstra a capacidade de criar
um material novo. A par da metalurgia é um marco antropológico fundamental.
O lugar onde vivemos e os modos de organização do trabalho letivo determinam que as práticas de cerâmica sejam feitas com recurso a pastas preparadas e
fornecidas industrialmente, homogeneizadas, embaladas e disponibilizadas como
um material acético, tratado ou não com vidrados e cores. A finalização processa-se
mediante a cozedura em forno elétrico (Perryman, 1995:113) com reduzida oportunidade e participação dos alunos, induzindo nos materiais modificações percecionadas como inevitáveis, ou automáticas, o que de resto faz dos desvios acontecimentos fortuitos e ininteligíveis, numa tecnologia algo “temperamental”.
Mesmo nestas condições, o valor das práticas formativas dos objetos, do exercício da forma e da sua composição no compromisso com a motricidade, o domínio da matéria e a materialização da ideia, são por si só uma valia clara, em muitos
casos a única possibilidade efetiva da prática. No entanto qualquer passo metodológico que dê aos participantes uma experiência clara da natureza dos materiais e
das modificações pretendidas melhora substancialmente o seu conteúdo, o compromisso com a experiência e a sua eficácia pedagógica. Isto é particularmente verdade para o tratamento específico que é a cozedura, uma operação que ultrapassa
em muito a pressão de um botão e à qual nos referimos particularmente.
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no caso do “fogo domesticado” veremos que o seu controlo, a criação de uma
certa potência/ quantidade, se faz à custa de determinada quantidade de combustível, tempo e conhecimento, permanentemente desafiado.
Se por um lado precisamos conhecer claramente a físico-química do fogo, tal
não impede as leituras emotivas, cuja transmissão se faz graças a enormes percursos parabólicos que nos encantam e estimulam a nossa imaginação material.
Jean-Jacques Annaud realizou em 1981 um filme encantatório “La Guerre du feu”
1981, inspirado no romance homónimo de J.H. Rosny “Aîné”, de 1911, do qual me
lembro muitas vezes com o prazer juvenil de reconhecer algumas fragilidades
e essências do Homem. Em dada altura o personagem trata a chama nascente
como uma flor – ou a sua semente, a brasa – que se protege no covo das mãos –
ainda hoje o fazemos para acender uma fogueira em condições adversas.
“O fogo no fogo! Desde os mais remotos tempos, que a chamma pelo seu brilho, beleza, mobilidade e vago, é o typo favorito dos seres poéticos.” (Benevides,
1869:55) ou na expressão de Bernard Dejonghe “Faire fonctionner un four à bois
demande un savoir, cela ne s'improvise pas; tout comme faire naviguer un voilier.
C'est aussi quelque chose de très physique, qui peut être épuisant, mais aussi une
source de grand plaisir.” (Viatte, 2009:53). “Pam (Norman) summed this points
up very succinctly in her comment, 'There is nothing like poking your own fire”
(Perryman, 1995:116) são outros contributos para experiências semelhantes.
Essa energia domesticada e necessária para transformar a terra em cerâmica dá lugar a uma das linhas de análise que alguns antropólogos (André LeroiGourman; Daniel Fessler) usam para abordar o fogo – o ponto de vista do seu controlo – diferente de um outro que é o da sua produção. Uma abordagem técnica
inscreve o fenómeno do fogo associado à cerâmica na problemática do controlo,
um controlo sensível, pedindo a leitura e interpretação dos sinais quando se opta
por usar lenha ou outra biomassa. Enquanto as ciências exatas explicam as condições e a evolução da reação, construímos compromissos e imagens que dão conta
da necessidade de convertermos noutros discursos os valores percecionados.
Alguns terão a experiência, própria ou próxima, do fogo de lenha como ferramenta diária doméstica, de cozinha, de aquecimento, ou incorporada em alguns
ofícios para além da cerâmica e não recordaremos quem nos ensinou a produzir
ou a controlar este fogo próximo. Lembramos apenas avisos curtos de “cuidado”
e “olha que te queimas” (e de isso acontecer), que o fogo se constrói de um modo
progressivo desde a acendalha frágil ao tronco demorado, construção que ainda
hoje agrada, vendo consumir os primeiros para sustentar os finais. Esta experiência confere com a observada em sociedades tradicionais contemporâneas ou pré-industriais, marcada por um contacto precoce e uma aprendizagem paulatina, em

Contexto da cozedura experimental
Embora a nossa atenção se dedique a um modo de cozedura, particularmente
envolvente e tangível, sempre com características experimentais ainda que
levado a cabo 100 vezes, reconhecemos que perderá parte do seu potencial se
surgir descontextualizado do processo tecnológico.
Considerando a idade dos alunos e o contexto escolar específico é importante
a sensibilização para a pasta cerâmica enquanto geo-material. Preferível será a
sua recolha no campo e posterior preparação – quebra com maço de madeira retirando pedras, raízes ou outros elementos estranhos, demolha e adição da areia
ou chamote, posterior secagem q.b. e amassadura – ajustando a pasta a uma técnica de conformação simplificada – bastante plástica mas com um teor de areia
(ou/e chamote) que permita espessuras de material desiguais, colagens fáceis,
secagens seguras e resistência aos choques térmicos associados a este tipo de
práticas. Comercialmente, as pastas chamotadas ou as destinadas à cerâmica raku
satisfazem estas condições. Na sua falta use uma das seguintes (Quadro 1).
Quadro 1 ∙ Pastas cerâmicas para forno de papel.

Argila local (partida
e peneirada a seco) 70

Argila local (partida
e peneirada a seco) 65

Argila vermelha 20

Chamote 20

Chamote 30

Caulino 40

Areia 10

Talco 5

Chamote média 30
Feldspato 10

a) Pode substituir a chamote por pó de tijolo cozido, partido fino e peneirado ou cozer
uma pasta seca e em pó.
b) Se a pasta for difícil de moldar (por excesso de antiplásticos – areia/chamote) junte
um pouco mais argila.
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que o fogo tem um sentido utilitário e o combustível um bem escasso por definição,
usado parcimoniosamente. Nesses meios culturais o fogo tem o valor de uma ferramenta próxima e comum, enquanto nas sociedades urbanas modernas, ao contrário, é usado principalmente como decoração ou entretenimento (lareiras, fogueiras,
velas ou fogos de artifício) sempre com um carácter excecional. O mais importante
desta perceção que temos intuitivamente é que nas nossas sociedades ocidentais a
aprendizagem do fogo se faz não só um pouco mais tarde, como também os motivos
que requerem essa aprendizagem não são completamente preenchidos, dando ao
fogo um quadro de fascínio e entretenimento ao longo da vida (Fessler, 2006: 38).

626
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Para fazer a pasta líquida (barbotina) podemos usar barro local ou restos de
pasta vermelha seca (50%) e areia fina ou/e chamote (50%). Deverá necessitar de uma quantidade de água equivalente a cerca de 40% de peso dos secos.
Se tiver um desfloculante deve usar (na proporção indicada na ficha do fabricante ou usar silicato de sódio (0,3%) + carbonato de sódio (0,1%) dissolvidos
em água morna) se não for possível…a água servirá. Se não obtiver a liquidez
necessária, adicione mais água, mas só a estritamente necessária.
As condições técnicas que asseguram o bom decurso do atelier devem ser
asseguradas, de modo a que a experiência de cozedura, em si interessante, não
seja esvaziada por acidentes técnicos que rigorosamente decorrem de outras
fases. As peças devem ter as partes bem coladas entre si, podem usar-se engobes coloridos e ser feitas com antecedência suficiente para estarem claramente
secas (não devem estar “frias”).
Construção do forno
Um “forno de papel” é essencialmente um cone cujo vértice cortado funciona
como chaminé. Acolhe no seu interior as peças secas e sob o qual se acende e
mantém o fogo que cozerá as peças (cf. Gregory, 2005:76ss.) A sua dimensão
depende da quantidade de peças a cozer.
Apesar do fogo ser bastante localizado e seguro, o espaço onde se vai construir o forno deve estar desimpedido para que se possa operar, circular e presenciar o desenvolvimento da cozedura sem riscos para ninguém. É igualmente
sensato preparar os alunos para a atividade em que vão participar, alertando-os para a temperatura que se vai desenvolver e a necessidade de adotar comportamentos responsáveis. O terreno circundante deve preventivamente estar
limpo, num raio de 3 ou 4 metros de ervas ou arbustos e uma mangueira ligada
à rede de água dará um sentimento de segurança (Figura 1 e Figura 2).
Deve cavar-se no terreno uma cova com uma largura semelhante ao diâmetro da base do cone e um comprimento duas vezes maior, rampeado no lado
da boca-de-fogo – caso o terreno seja em declive, dispensa essa rampa e o lado
inferior do terreno será aproveitado para orientar a boca-de-fogo. Erguem-se
em seguida duas paredes paralelas com tijolo seco (preferencialmente refratário), com um afastamento semelhante ao diâmetro do forno, uma altura entre
30 e 40 cm e um comprimento pelo menos igual ao diâmetro, com vantagem
em ser maior (p. ex. +50 cm).
Sobre as paredes atravessamos tubo galvanizado, varão de ferro ou réguas
de placas refratárias que suportem as peças a cozer. O comprimento das
paredes que excede a medida do diâmetro deve ser coberto com uma placa
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Figura 1 ∙ Forno de papel experimental. Escola de 1º Ciclo,
Palmela, c. 2005, fotografía do autor.
Figura 2 ∙ Forno de papel experimental. Escola de 1º Ciclo,
Palmela, c. 2005, fotografía do autor.
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refratária (construindo um túnel que estende a boca de fogo, afastando-a da
base do forno). Sobre as travessas devem colocar-se cacos de telha ou tijolo que
sem obstruir a passagem receberão o primeiro impacto do fogo. Sobre estes
devem arrumar-se as peças secas de forma estável e cuidando que ficam primeiro as mais pesadas e estruturalmente mais fortes, até que toda a produção
esteja empilhada – entendendo que as peças não têm estabilidade suficiente ou
resistência para suportar a respetiva carga, devem usar-se prateleiras e pilares
refratários de enfornamento.
Por fora das peças e com uma base que cobrirá toda a fornalha, constrói-se um cone usando ramos ou “réguas” de madeira, com um comprimento
suficiente para a altura projetada. Numa mesa próxima aplicamos generosamente pasta líquida, com a ajuda de um pincel largo (ex. de caiar), sobre
um lado das folhas de papel que se coloca imediatamente sobre a estrutura
cónica, com o “pintado” para o interior e repetindo a operação para cada folha
que irá conjuntamente construir o cone deixando o vértice por fechar – funcionando como chaminé.
Se quisermos assegurar maior duração do forno – e logo uma cozedura de
maior qualidade – podemos usar após algumas camadas (5 ou 6) uma rede de
metal (tipo galinheiro) envolvendo a parede do forno; se estiver disponível um
pirómetro portátil, podemos instalar um óculo (tubo) refratário, perfurando a
parede do forno, para aí instalar o pirómetro. Deve prosseguir-se com novas
camadas de papel “barrado”. Após mais 3 ou 4 folhas podemos aplicar diretamente na parede do forno pasta líquida, assegurando uma quantidade entre
folhas que o papel não pode transportar.
O forno deve ter uma parede homogénea e pelo menos 10 camadas, mas
com várias pessoas a trabalhar é muito fácil perder a contagem. Devemos lembrar que o papel e a madeira queimarão e só a pasta permanecerá, devendo ter
no mínimo 2 cm. de espessura. Caso haja túnel de fogo, a placa deve ser coberta
com terra, bem como a base do forno, de modo a isolar a condução do fogo.
Após a conclusão, o forno deve secar durante pelo menos um dia. A cozedura deve iniciar-se de modo suave, com um pequeno fogo a ser feito na base ou
na entrada do túnel. Caso haja pirómetro, não devem ultrapassar-se os 100ºC/
h até aos 400ºC. A partir daí o municiamento da lenha pode ser feito a maior
ritmo desde que se verifique a combustão efetiva. Dado o caráter experimental da cozedura, não consideramos aqui o abrandamento típico entre os 500ºC
e os 600ºC preventivo dos efeitos das alterações do quartzo, a considerar em
cozeduras mais exigentes. Ao fim de 6 horas devem ter sido atingidas temperaturas que asseguram a sinterização das peças (dureza estável e irreversível),
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deve formar-se uma cinza muito clara nos bordos da chaminé e é provável que
algumas partes do forno, a própria chaminé, tendam a colapsar. Podemos terminar a cozedura, deixando o forno arrefecer naturalmente para o dia seguinte,
se possível vedando a zona ou colocando sinais de aviso para a temperatura,
que continua alta durante algum tempo. Nessa altura o forno é desmontado a
partir de cima, retirando a rede com cuidado para que as peças não caiam.
Devem separar-se as peças, escová-las e ver o seu conjunto antes que dispersem. Em fases mais experimentadas o desenvolvimento e exploração do
forno de papel pode ser criativo, dando lugar inclusive a formas escultóricas e
cozidas in situ.
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Resumo: O artigo apresenta reflexões sobre

Abstract: The article presents reflections on a

uma boa experiência vivida ao montar um
forno rústico para queima de cerâmica com
crianças pequenas, de 4 a 8 anos, numa escola
municipal de São João del Rei, Minas Gerais,
Brasil. Relatamos a experiência a partir do conceito ‘flow’ (fluir), de Mihaly Csikzentmihalyi,
analisando a trama tecida entre as motivações
do aluno e sua criação; de critérios estabelecidos pelo guia interno do aluno, segundo Fayga
Ostrower e apoiados em parâmetros ao desenvolvimento humano e suas relações com a arte,
estabelecidos por Howard Gardner.
Palavras chave: criatividade / vivência com
cerâmica / processo criativo.

good experience lived while building a rustic kiln
for ceramic firing with small children 4 to 8 years
in a public school in São João del Rei, Minas Gerais, Brazil. We report the experience from the
concept ‘flow’ (flow), Mihaly Csikzentmihalyi,
analyzing the motivations of the student and
his creation; criteria established by the internal
guide the student, according Fayga Ostrower and
supported parameters in human development
and their relationship with art, established by
Howard Gardner.
Keywords: creativity / creative experience with
ceramics / creative process.

O Fluir Criativo na vivência em Artes Plásticas

Mihaly Csikzentmihalyi realizou extensa pesquisa entrevistando expoentes
das mais diversas áreas do conhecimento para estudar tanto os aspectos facilitadores quanto as barreiras à criatividade. Elaborou o conceito de flow, o fluir de
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O X Festival de Inverno de São João del Rei, em Minas Gerais, Brasil, 1997, ofereceu actividades extracurriculares aos alunos da rede pública, convidados a
participar de oficinas especiais, entre elas o ateliê de cerâmica. Apresentamos
a experiência vivida ao montar um forno rústico para queima de cerâmica com
crianças pequenas, de 4 a 8 anos, numa escola municipal. Foram realizados
cinco encontros de 3 horas cada, em dias seguidos de segunda a sexta-feira, no
período da manhã; as crianças modelaram pequenas obras de argila e construíram um forno rústico feito com uma lata grande cheia de serragem, onde as
peças iam sendo queimadas na medida em que a serragem de madeira era consumida pelo fogo.
A modelagem em argila é uma das formas mais primitivas de expressão e de
produção do homem, enquanto fato histórico ou antropológico, pois encontramos inúmeros e intrigantes objectos cerâmicos esteticamente elaborados desde os tempos mais remotos. E primitiva enquanto técnica, pois no processo de
confecção de um objecto de cerâmica estão envolvidos quatro elementos simples e universais: a terra, a água, o ar e o fogo. A cerâmica resulta da queima da
argila, que é modelada enquanto está húmida e maleável, colocada para secar,
enrijece e depois vai ao forno. Ao participar do processo completo: modelar a
forma em terra molhada, esperar secar para levar ao forno, controlar a queima
e o resfriamento para poder retirar sua obra, além do exercício formal inerente
ao ato criativo, a criança entende os ciclos da natureza e aprende a exercitar a
espera pela realização daquilo que deseja.
A experiência nos mostra que a modelagem oferecida com maior frequência
nas escolas de educação infantil utiliza massas de modelar prontas, industrializadas, ou por vezes, quando as crianças são muito pequenas, são feitas preparações com farinhas, açucares e corantes. Podem ser muito interessantes na
exploração de formas tridimensionais, nas relações com as cores e possibilidades de produção de resultados imediatos, mas modelar argila é bem diferente.
Compreende-se que a cerâmica exige do professor um conhecimento específico,
um esforço técnico para o bom resultado; que o tempo de espera pela obra pronta
é bem maior e é preciso lidar com elementos primitivos, mas o processo pode ser
bem explorado com o aluno, na descoberta e aquisição de novos conhecimentos.
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Figura 1 ∙ Criança brincando com a máscara de argila que
confeccionou, julho de 1997. Fonte: própria.
Figura 2 ∙ Crianças em volta de forno rústico de serragem com
suas peças de cerâmica, julho de 1997. Fonte: própria.

O desenvolvimento do guia interior

Ao entrar em contacto com a argila o aluno não sabe ainda o que vai surgir do
seu trabalho, não há metas definidas de antemão, é estimulada a livre expressão no contacto com o barro. Cabe ao professor promover o encantamento,
ensinar o aluno a se apaixonar pela própria obra, a não ser excessivamente autocritico, acreditar no que está criando sem querer destruir a forma estranha
que ele próprio fez surgir na argila, como quem amassa o papel após o primeiro
rabisco que deu errado. Conforme o processo criativo avança o aluno é estimulado a definir critérios ao desenvolvimento do seu guia interno. “Um pintor que
desfruta de uma pintura deve ter interiorizado critérios para saber o que é bom
ou mau, para que depois de cada pincelada possa dizer: sim, isso funciona; não,
isto não funciona. Sem tal guia interno é impossível experimentar o fluir” (Csikzentmihalyi, 1996:92).
Fayga Ostrower, aquarelista e pesquisadora da criatividade nas artes visuais, estudou especialmente o acaso na criação artística e questiona:
Meras coincidências? Incidentes fortuitos? Mas é assim que surgem os acasos significativos e de modo tão puramente circunstancial incendeiam nossa imaginação? Talvez. E talvez seja mais do que apenas isto. Pensando bem, até parecem uma espécie de
catalisadores potencializando a criatividade, questionando o sentido de nosso fazer e
imediatamente redimensionando-o. Talvez contenham mensagens, propostas nossas
endereçadas a nós mesmos. Não captaríamos, nesses estranhos acasos, ecos do nosso
próprio ser sensível? (Ostrower, 1998:10).
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ideias correntes, entendido como um estado de profunda concentração, quando pensamentos, intenções, sentimentos e todos os sentidos enfocam o mesmo
objectivo geral (Csikzentmihalyi,1998; 1996). A pessoa é levada ao estado óptimo de experiência interna, ou seja, quando se utiliza a energia psíquica para
obter metas realistas e as habilidades se encaixam com as oportunidades para
actuar, encontrando um equilíbrio entre dificuldades e destrezas. É uma experiência considerada autotélica, ou seja, que tem uma finalidade em si mesma,
produzindo gratificação enquanto acontece (em grego: auto = em si mesmo e
telos = finalidade [apud Csikzentmihalyi, 1998).
Na vivência das artes visuais o flow resulta no fluir de ideias artísticas, onde
o professor conduz, orienta a trama que vai sendo tecida entre as motivações do
aluno e sua criação, incorporando envolvimentos afectivos, percepções e satisfações que impulsionam o processo criativo. Ao oferecer uma vivência com cerâmica às crianças, percebe-se que elas vivem a experiência de modo intenso, em
contacto com terra molhada e água, e a brincadeira com a lama as conquista.
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Seguir o primeiro impulso ou tentar modelar uma ideia já elaborada? O
aluno criador pode ter sensação de que a obra já esteve mais interessante e na
última etapa ficou ruim... Mas de repente acontece um acaso, um evento inesperado como a peça cair no chão e amassar gerando um efeito surpreendente,
levando o aluno a decidir se incorpora este fato positivamente ou se o considera
um defeito a ser corrigido em sua obra.
Segundo Howard Gardner, na criação artística o problema a ser resolvido vai
sendo reformulado ao longo do processo criativo: “O artista geralmente define
seu problema conforme avança, descobrindo novas possibilidades e acrescentando novas limitações ditadas pelos materiais e por suas manobras” (Gardner,
1997:277). O artista plástico é particularmente sensível às ocorrências do acaso,
pois as necessidades operacionais de transformar ideia em matéria obrigam-no
a rever frequentemente seu projecto, sempre recomeçando o processo criativo
ao mesmo tempo em que a obra vai sendo construída. Quando está trabalhando com a argila, imerso na experiência da plasticidade do material o aluno experimenta um estado de transe criativo, sentindo apenas o caminhar de suas
intuições. Motivado por actividades prazerosas deixa fluir o tempo conforme
as necessidades se apresentam, pensando apenas em solucionar de imediato a
questão estética à frente da qual se colocou.
Cerâmica: terra, agua, ar e fogo

Para ser utilizada em cerâmica a terra é retirada de minas de argila, regiões específicas como antigos leitos de rios, sopé de montanhas, vales onde o barro
possui certa plasticidade. Um objecto modelado em argila molhada mesmo
depois de secar e endurecer, se não for queimado, se desmancha em contacto
com a água. Muitas vezes se utiliza argila em escolas como se fossem massas de
modelar, mas sem a queima, elas se quebram e desmancham com facilidade, o
que pode gerar um sentimento de frustração na criança; a massinha de modelar
produzida industrialmente nunca fica rígida, pode ser desmanchada e remodelada. A argila seca, enrijece e fica quebradiça, por isso se não for corretamente
trabalhada pode gerar insatisfação e desconhecimento.
Ao ser queimada a argila passa por uma transformação química, um processo irreversível que a transforma em cerâmica, alterando completamente a
estrutura interna e a aparência externa. Se experimentarmos moer a cerâmica,
acrescentar água e tentar modelar, veremos que é impossível, não tem a mesma plasticidade, pois com propriedades físico-químicas alteradas, tornou-se
resistente à água. O forno rústico montado em lata com serragem, como este
que fizemos em São João del Rei, pode atingir a temperatura de 600 graus, uma

Como construímos um forno rústico para a queima da cerâmica

Pegamos uma lata grande (18 a 20 litros), geralmente usada como embalagem
para tinta de parede, com um prego grande e martelo fizemos muitos furos
nas laterais da lata, apoiando com um pedaço de madeira no interior, quando
necessário. Enchemos com uma mistura de serragem de madeira bem seca,
grossa e fina, alternando com as peças de argila modeladas pelas crianças (já
secas) bem espalhadas, relativamente distantes umas das outras. O ideal é colocar uma camada de serragem de quatro dedos (aproximadamente 6 ou 7cm)
e algumas pecinhas de argila, mais serragem e mais argila, alternando as camadas até encher a lata. Antes da última camada de serragem, colocamos um
pano umedecido em gasolina ou querosene, deixando um pedacinho do tecido
para fora. Completamos com serragem e pedaços de carvão vegetal a lata inteira e cuidadosamente ateamos fogo ao trapinho com gasolina. Na parte superior formou-se um braseiro, que consumiu a serragem lentamente até o final da
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queima de baixa temperatura para este material, mas suficiente para sinterizar
a argila, transformando-a em cerâmica.
Desde o primeiro dia é estabelecido um ritual de início dos encontros, com
dinâmicas de integração do grupo: as crianças formam uma roda e se apresentam, pois elas não compõem uma turma regular, procedem de escolas diferentes numa faixa etária mais ampla, de 4 a 8 anos. Logo no início os alunos são estimulados ao contacto sensorial com o barro, sentindo sua humidade, peso, textura, temperatura e comportamento plástico. A peça modelada é coberta com
tecidos e plásticos para controlar o ar que incide sobre a mesma, pois a secagem
deve ser lenta para evitar rachaduras. Para preparar as peças que serão queimadas no forno de cerâmica, as obras deveriam ser peças pequenas feitas em um
único bloco de argila, sem emendas nem colocação de objectos estranhos no
interior da massa, como pedrinhas ou palitos de madeira geralmente usados
pelas crianças para segurar a cabeça no corpinho de um boneco, por exemplo.
A etapa final exige a compreensão do fogo: a queima deve ser lenta para
atingir o calor ideal, pois entre secagem e queima, a argila que se transforma
em cerâmica perde aproximadamente um quinto de seu volume total. Terra,
água, ar e fogo se comportam conforme os próprios ciclos naturais, pois há um
tempo para secar e outro para queimar, que não podem ser desrespeitados para
não provocar rachaduras ou deformações indesejadas. Isto suscita no aluno a
necessidade de esperar, de aceitar o tempo natural controlando a própria ansiedade, o desejo de ver a obra acabada. Esperar o tempo da cerâmica é uma
condição imposta ao processo criativo.
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queima, num processo que levou três horas, fora o processo de resfriamento de
mais 12 horas aproximadamente (a atividade deve ser prevista para ao menos
dois dias seguidos). No início, ao acender o forno, o pano com gasolina levantou
algumas chamas que rapidamente se apagaram deixando a serragem em brasa,
bem vermelha. As crianças ficaram atiçando a brasa durante a queima, abanando com leques o forno para que o vento entrasse e adoraram observar a brasa
acendendo pelos buraquinhos da lata. Cobrimos o forno ainda quente com uma
telha metálica, para evitar chuva e sereno durante a noite, pois a abertura ficou
para o dia seguinte. Na desmontagem do forno as peças modeladas estavam
todas juntas no fundo da lata envolvidas em cinzas, e foram limpas com escovas
de dentes velhas. A queima na serragem dá um colorido escuro e brilhante à
argila queimada surpreendendo os alunos, que estranharam a transformação
da matéria, a argila virou cerâmica!
Conclusão

A vivência criativa proporciona a criança a possibilidade de amadurecimento
do seu guia interno, segundo as concepções de Csikzentmihalyi e Ostrower,
e estabelece critérios próprios que vão muito além de gostar, de achar a obra
bonita ou feia, mas acima de tudo sintetizam desejos de expressão criativa na
linguagem da arte. O aluno cria trocando impressões com os colegas e acompanhado pelo professor sente-se mais seguro para acolher acasos e seguir sua
intuição, deixando fluir livremente o seu processo criativo.
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Encontro com o
outro, formação, mediação,
pesquisa e criação:
possíveis entrelaçamentos
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Resumo: Este artigo apresenta conceitos e re-

Abstract: This article presents concepts and re-

sultados de uma pesquisa/intervenção que se
propôs investigar as aproximações entre os
processos de criação colaborativos da arte contemporânea e suas repercussões no campo da
Arte e Educação (ensino de arte) de maneira
mais efetiva e criadora. A pesquisa contou com
um estudo teórico sobre o projeto curatorial da
27ª Bienal Internacional de São Paulo, e a partir desta Bienal, concentramo-nos sobre duas
proposições que acreditamos contribuir para a
discussão, a saber, o trabalho de Monica Nador
e a Cooperativa Eloisa Cartonera. Aliada a
esse estudo teórico desenvolvemos uma intervenção no distrito de Irerê, Estado do Paraná,
Brasil, onde trabalhamos com crianças de 10 a
12 anos, numa prática que buscou restituir laços afetivos para com o espaço/lugar.
Palavras chave: Processos de Criação, Arte
Colaborativa / Educação Dialógica.

sults of research/intervention that aimed at investigating the similarities between the collaborative
creation processes in contemporary art, and its
repercussions in the field of Art and Education
(teaching of art) in a more effective and creative
way. The research comprised a theoretical study
on the curatorial project of the 27th International
Biennial of São Paulo, and from this Biennial,
we focused on two propositions that we believed
contributed to the discussion, namely the work
of Monica Nador and Cooperativa Eloisa Cartonera. Coupled with this theoretical study an
intervention in Irerê district, Parana State, Brazil, was developed where we worked with children
aged 10 to 12 years, through a practice that sought
to restore emotional ties with the space / place.
Keywords: Creation Processes, Collaborative Art
/ Dialogic Education.

1. O projeto e o contexto

Por acreditar na docência enquanto potência criadora; por buscar modos pelos quais o pensar e o fazer em arte na contemporaneidade podem colaborar
e nos ensinar a pensar e praticar processos de ensino e aprendizagem que sejam mais dialogados; por reconhecer a importância das relações entre a escola, seu espaço urbano e as histórias de vida de seus estudantes; por estas razões trilhamos o caminho desse projeto de pesquisa que visou a investigação
de possíveis entrelaçamentos entre as dimensões artísticas e educacionais.
Caminhamos balizados pelos conceitos de Estética Conectiva (Suzi Gablik,
2005), de Estética Relacional (Nicolas Bourriaud, 2006; 2009), de Dialogicidade (Paulo Freire, 2004), e Espaço/Lugar (Yi-Fu Tuan, 1983). Buscamos identificar estes conceitos e relações nas ações e obras de determinados artistas
que compuseram a edição da 27ª Bienal Internacional de São Paulo e organizamos ações artístico-pedagógicas com estudantes de uma escola do ensino
básico. Partindo destes conceitos, e ancorados em metodologias de pesquisa
que consideram o outro na sua feitura (pesquisa participante, pesquisa-ação,
A/r/tografia), trabalhamos na perspectiva de fomentar práticas artísticas e
educacionais nas quais o encontro com o outro fosse um fator preponderante.
Ao enveredar por esta perspectiva visávamos efetivar metodologias que há
muito vêm sendo propostas por vários teóricos no campo das ciências humanas
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e também da arte, em que artistas, valendo-se de procedimentos que incorporam a participação do outro na feitura de suas obras passam a ser uma marca recorrente para determinadas abordagens da produção contemporânea de arte.
Estas metodologias experimentadas apelam para outros espaços e modos
de se fazer arte e também educação. Um dos espaços que são caros a estas metodologias é a indicação de que elas possibilitem e contenham as vozes, marcas
e inventividades daqueles que constroem as suas formações e criações. É fundamental neste processo que a formação não exclua aquilo que cada um tem
de mais precioso na construção do conhecimento, que é o sentido de pertencimento diante daquilo que cada um constrói: reconhecer-me na minha fala, no
meu corpo, na minha ação e meu lugar no mundo. Conceber a formação — seja
em que nível for — numa dimensão que considere o sujeito que aprende como
ponto de partida dos processos de aprendizagem.
Esta perspectiva foi o que nos guiou na construção desta investigação, pois
vemos o quanto é necessário pensar em outros modos de se fazer educação, e
de que esta formação possa trilhar um caminho que seja criadoramente inventado e que isso ressoe no próprio educador, tornando-o autor dos seus métodos
e de suas práticas. Pois, conceber a formação é, de certa maneira, conferir ao
sujeito que aprende modos de restituir a si mesmo suas próprias marcas, sua
história, e, a partir daí, vislumbrar os possíveis entrelaçamentos ou possíveis
conexões com os conteúdos pertinentes à área com a qual está trabalhando, e
essa questão diz respeito a metodologias.
Nesse sentido, a investigação, ainda que não tenha assumido uma metodologia única, esteve ancorada nas ideias postas pelas metodologias artísticas e
na A/r/tografia. Leonardo Charréu toca na tradição da pesquisa qualitativa e
sobre a necessidade de se criar novas metodologias em investigação em artes.
Citando Marín Viadel (2011: 271-2) Charréu afirma que “dispomos hoje de um
número suficiente de investigações, de revistas internacionais especializadas,
congressos nacionais e internacionais e de grupos de investigação, que nos
permitem afirmar que, desde algumas décadas, a educação artística tem-se
configurado como um território de investigação com a sua própria identidade
distinta, situado exatamente na intersecção entre os problemas das artes visuais e os problemas educativos que são colocados por novos tempos e por novas
necessidades e, consequentemente, não são solucionáveis com as estratégias
do passado” (Charréu, 2013).
Seguindo esta mesma direção, Rita L. Irwin discorre sobre a A/r/tografia e
afirma que “a A/r/tografia é uma pesquisa viva, um encontro construído através de compreensões, experiências e representação artísticas e textuais. Neste
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sentido, o sujeito e a forma de investigação estão em “um constante tornar-se”
(Irwin, 2013:28). Ainda segundo Irwin, a A/r/tografia, muitas vezes, tem um
caráter intervencionista. São pesquisas que concentram seus esforços em melhorar a prática, compreender a prática de uma perspectiva diferente, e/ou usar
suas práticas para influenciar as experiências dos outros (Irwin, 2013:29).
Desta maneira, a proposta que foi desenvolvida por meio do projeto de pesquisa intitulado ‘Encontro com o outro, formação, mediação, pesquisa e criação —
possíveis entrelaçamentos’ intencionou desenvolver a investigação acerca do ensino e aprendizagem da arte numa perspectiva que pressupôs e considerou a relação do apreender e do ensinar de forma dialogada e relacional, numa perspectiva
que incluísse a prática diretamente com os estudantes. Neste sentido, além de
recorreremos à metodologias artísticas, conforme proposições da A/r/tografia
como já expusemos acima, nos valemos de obras de determinados artistas que
guardam nos seus modos de feitura a necessidade da presença e do encontro com
o Outro, compreendendo o processo como criação, e, portanto, formação.
Refiro-me a um eixo ou viés da produção contemporânea de arte que lida
com os processos colaborativos, em que a “obra” não resulta necessariamente
em um objeto artístico, pois aqui a atitude diante do mundo pode ter um contorno estético, e este movimento possa ser fruto do que estou chamando deste
possível entrelaçamento entre pesquisar, formar, mediar e criar. Existe o desejo/ideia de entrelaçamento que estas dimensões possam amalgamar na constituição de atitudes perante a vida, que compreende os territórios da arte e da
educação. Uma questão que balizou todo processo da pesquisa foi a indagação
quanto às nossas atitudes diante do mundo e da educação podendo ser consideradas atitudes artísticas ou estéticas.
Neste encontro com o Outro, refletir sobre o espaço tornou-se fundamental,
pois um dos objetivos do projeto foi compreender a dimensão espacial na perspectiva do conceito de campo ampliado, buscando maneiras de nele intervir,
entendendo e identificando as relações existentes em determinados espaços,
e como o encontro com o Outro poderia ressignificá-las, e assim, pensar e encontrar “esse outro” no seu espaço e entendê-lo. O contexto onde foi desenvolvida a parte artístico-pedagógica da intervenção foi na Escola Municipal Aracy
Soares dos Santos, localizada no distrito de Irerê, pertencente ao Município de
Londrina / PR.
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Figura 1 ∙ Projeto argentino Eloísa Cartonera participando
da Feria Internacional do Libro na Venezuela (Filven)
2015 http://albaciudad.org/2015/03/la-editorial-posible-taller-de-libroscartoneros-en-filven-2015/
Figura 2 ∙ Projeto argentino Eloísa Cartonera participando da Feria
Internacional do Libro na Venezuela (Filven) 2015)
http://albaciudad.org/2015/03/la-editorial-posible-taller-de-libroscartoneros-en-filven-2015/
Figura 3 ∙ Imagem da Sede do JAMAC/São Paulo/Brasil
Figura 4 ∙ Imagem da Exposição Monica Nador + JAMAC — Paço
Comunidade — Paço das Artes — São Paulo — 2015.
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2. Campo Expandido, Estética Conectiva, Arte Relacional, Dialogogicidade e Educação
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[...] a cura do mundo começa com o indivíduo que dá as boas-vindas ao Outro [...]
Suzi Gablik

Trabalhar numa perspectiva de educação, arte e pesquisa de forma menos rígida, distanciando-nos de algum modo de verdades únicas, modelos ou referências, requer que nos situemos de outra maneira diante das nossas concepções e
atitudes, no que se refere ao ato de educar, formar, pesquisar e ao próprio conceito do que seja arte na contemporaneidade. Propor novas perspectivas para a
orientação e realização acerca da formação de educadores por meio de um entrelaçamento entre pesquisar, formar, mediar e criar requer que olhemos para
a maneira como foi sendo constituído o pensamento acerca da arte, principalmente sobre aquilo que estamos chamando de arte contemporânea.
Neste sentido, nos valemos aqui da ideia de Campo Expandido, de Rosalind
Krauss (2007), balizador de muitas questões presentes na produção de arte na
contemporaneidade. Este conceito é fundamental para que possamos nos situar diante do conceito de arte que nos interessa e também procurando estender
a visão para o território da pesquisa, da educação e da mediação. A noção de
Campo Expandido surge no debate na década de 1970, quando Rosalind Krauss
publica o texto A escultura no Campo Ampliado. Nele, a crítica de arte observa —
na produção escultórica daquele período — questões que estavam para além do
que até então havia sido entendido como pertinente a tal meio, reconhecendo
muito mais sentido nas relações que a produção escultórica estabelecia com o
meio e o contexto — paisagem e arquitetura. Isso fica claro quando Krauss escreve sobre o trabalho de Rodin e Brancusi, entendendo-os como importantes
na “recolocação do ponto de origem do significado do corpo — de seu núcleo
interno para a superfície –, um ato radical de descentralização que incluiria o
espaço em que o corpo se fazia presente e o momento de seu aparecimento”
(Krauss, 2007:333).
O debate com o qual Krauss contribui na década de 1970 parece corroborar o
que mais tarde (década de 1990), os críticos de arte Suzi Gablik e Nicolas Bourriaud, (EUA e França, respectivamente) irão detectar e conceituar. Suzi Gablik,
ensaísta de arte norte americana cria na década de 90 do século XX o termo Estética Conectiva, defendendo uma produção artística que mantém estreito vínculo
com as questões sociais, com o Outro, com a própria vida Gablik enfatiza o quanto a estética modernista esteve comprometida com uma “consciência materialista e visão científica do mundo” (Gablik, 2005: 603). Nesta perspectiva, a ciência

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o
refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem
tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes.
Não é também discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que não aspiram a comprometer-se com a pronúncia do mundo, nem a buscar a verdade, mas a impor a sua
(Freire, 2004:79).
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vale por si mesma, não importando a sua aplicabilidade e compromisso social. Os
artistas são, assim, condicionados a não se preocupar com as aplicações ou consequências de suas obras, ou ainda com o propósito moral de seu trabalho (Gablik, 2005: 603). Esta arte é situada num vácuo, e é removida do contexto social.
Diferente deste modelo, para Gablik “a estética conectiva vê que a natureza humana está profundamente incrustada no mundo. Transforma a arte num
modelo de ligação e cura, ao converter o ser humano acessível à sua total dimensão — não somente ao olho desincorporado. O contexto social torna-se um
campo contínuo, propício à interação, para um processo de relacionamento
e tessitura conjunta [...]” (Gablik, 2005: 610). Estas ideias de Gablik estão em
íntima ressonância com as ideias de Paulo Freire, no que se refere aos processos educacionais. A Estética Conectiva busca estabelecer relações com o Outro
de modo a, inclusive, torná-lo visível para si e para muitos Outros. No lugar do
isolamento e do mito do gênio ou talento artístico, temos atitudes imbuídas de
sentimentos de união, fraternidade, de dependência e interconectividade. A
arte ganha vida e sentido na medida em que estas relações ganham espaço, e na
medida em que resgatamos o valor social dos processos criativos.
Há, nesta perspectiva, uma sincera abertura ao Outro, que é parte de nós, na
medida em que somos parte de um todo. Há também um sentido de profundo
respeito e aceitação do Outro, na medida em que as realidades de cada um também possuem riqueza e motivações próprias.
Numa perspectiva muito parecida ao posicionamento de Suzi Gablik, a Arte Relacional tem como foco a preocupação com as relações humanas na arte, do artista
com seu entorno e com seu público. Para Bourriaud, a arte relacional trata “a esfera
das relações humanas e de seu contexto social mais do que a afirmação de um espaço simbólico autônomo e privado” (Bourriaud, apud Kinceler, 2007) e define o termo sobre a noção de trabalhos que consideram as “práticas artísticas que tomavam
como ponto de partida o campo da inter-conectividade” (Bourriaud, 2008:332).
Os conceitos apresentados acima (Estética Conectiva e Arte Relacional) possuem estreita relação com as reflexões trazidas por Paulo Freire no que diz respeito à dialogicidade, perspectiva que em muito nos interessa. Freire nos diz:
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Figura 5 ∙ Imagens da saída fotográfica realizadas pela dupla,
Bruna e Claudia / Irerê / PR — 2015 (fonte do autor).
Figura 6 ∙ Imagens da saída fotográfica realizadas pela dupla,
Bruna e Claudia / Irerê / PR — 2015 (fonte do autor).

Transpedagogia” para tratar de projetos feitos por artistas e coletivos que misturam
processos educacionais e a criação de arte, em trabalhos que oferecem uma experiência que claramente é diferente das academias de arte convencionais ou da educação
de arte formal. O termo surgiu da necessidade de descrever um denominador comum
do trabalho de vários artistas que fugiam das definições normais usadas em relação à
arte participativa. [...] (Helguera, 2011:11).

No mesmo texto sobre transpedagogia, nos aproximamos do pensamento
de Helguera sobre as relações entre os conceitos de Campo Expandido posto por
Rosalind Krauss e a aproximação da Educação e da produção de arte — a educação enquanto um gesto criador, uma ação criadora. Helguera nos diz:
[...] Eu considero essa certa fascinação da arte contemporânea com a educação como
uma “pedagogia no campo expandido”, para adaptar a famosa descrição de Rosalind
Krauss da escultura pós-moderna. No campo expandido da pedagogia em arte, a prática da educação não é mais restrita às suas atividades tradicionais, que são o ensino
(para artistas), conhecimento (para historiadores da arte e curadores) e interpretação
(para o público em geral). (Helguera, 2011:12)

Encontramos ressonância entre estes conceitos e vieses que nos interessavam e nos propusemos investigar produções significativas da arte contemporânea. Pudemos ver pela pesquisa o quanto estas dimensões estão presentes
em muitas produções de arte na contemporaneidade. A edição da 27ª. Bienal
Internacional de São Paulo, cujo tema foi “Como viver junto”, com curadoria
da Lisette Lagnado, contou com parte do que se produz nacional e internacionalmente, e discutiu maneiras de como estar com o Outro, e constitui-se como
uma das importantes fontes de pesquisa para a investigação deste projeto. Desta maneira, escolhemos da 27ª. Bienal Internacional de São Paulo, as produções
de Mônica Nador, com a iniciativa do JAMAC — Jardim Miriam Arte Clube e da
cooperativa Eloísa Cartonera.
A Cooperativa Eloisa Cartonera, projeto existente na cidade de Buenos Aires, criado em março de 2003 pelo artista plástico Javier Barilaro e pelo escritor
Washington Cucurto, volta-se para um trabalho com forte cunho social, sendo
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Mais do que pensar no quanto a produção de arte é importante para o ensino
de arte, buscarmos com essa pesquisa entender o quanto ambas as produções,
em determinadas instâncias, se equivalem, se inter-relacionam; o quanto podem, uma sob a ótica da outra, serem reinventadas.
Reflexões muito próximas são postas por Pablo Helguera quando da realização da Bienal do MERCOSUL/Porto Alegre/Brasil onde o mesmo utilizava o
termo “Transpedagogia”. Pablo Helguera explica:
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realizado com catadores de papelão e seus filhos (Forum Permanente, s/d).
Nesse sentido, além de adquirir o papelão dos catadores por um valor maior,
a cooperativa se propõe trabalhar com os filhos destes mesmos catadores. De
acordo com Andréa Terra Lima, o trabalho das editoras cartoneras apresenta
em si uma perspectiva de transgressão; tanto a concretude do papel que pela
margem é vinculado ao centro, como pela transgressão do lixo que é transformado em arte. Sobre este aspecto do trabalho, Lima salienta:
[...] O lixo passa, ao longo do processo de produção de um livro, por uma simbolização
que o converte em arte. Há toda uma delicadeza na transformação do que é descartável em arte, em bem atribuído de poder simbólico, logo, em produção não-descartável e, mais do que isso, desejado e, muitas vezes, referenciado [...] (Lima, 2009:8).

De outra maneira, mas atuando com propósitos muito parecidos, Monica
Nador, a partir de 1999, passou a investir nos trabalhos colaborativos e em
comunidades e deixou a produção individual como vinha fazendo até então.
Em 2004, fixou residência no Jardim Mirian (bairro periférico da região sul da
cidade de São Paulo/Brasil), e é a partir de lá que ela, envolvida com o lugar,
seus moradores e outros artistas colaboradores, criou o JAMAC (Jardim Mirian Arte Clube). Trabalhando de forma compartilhada seja por meio de pinturas em paredes com diversas padronagens, criação de estampas, camisetas,
objetos, os participantes do projeto JAMAC reinventam modos de operar no
campo da arte e da vida.
No artigo intitulado, “JAMAC — a arte entre a autonomia e a instrumentalização” Miguel Chaia, autor que acompanha o trabalho desenvolvido por Monica Nador no JAMAC, argumenta:
O Jardim Miriam Arte Clube (JAMAC) deve ser visto como uma das possibilidades
abertas pela arte contemporânea na qual vem ampliando a liberdade do artista. O
atual confronto com a modernidade, a quebra de fronteiras entre suportes, linguagens
e áreas de conhecimento, além da aproximação entre camadas da cultura, permitem
que a arte atual engendre lócus de novas experimentações estéticas, acopladas às tensões sociais existentes em torno do artista (Chaia,2007).

As ideias postas por Chaia muito se aproximam daquilo que é postulado por Gablik, principalmente quando afirma que a “produção na arte é trabalho a ser gasto
na companhia do outro e o resultado final deve contar com as contribuições do outro sensível. O eu-artista compartilhando sua vivência com o outro-em-formação
(Chaia, 2007). Estas manifestações artísticas contemporâneas que escolhemos
para investigar, além de nos apontar outros modos de se pensar e fazer arte na
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Figura 7 ∙ Imagem realizada por Anderson durante a saída
fotográfica — Irerê / PR — 2015 (fonte do autor)
Figura 8 ∙ The Garden of Monet at Argenteuil, 1873
by Claude Monet
Figura 9 ∙ Imagem realizada por Giovana Freitas durante a saída
fotográfica — Irerê / PR — 2015 (fonte do autor).
Figura 10 ∙ Haruo Ohara — Estrada que passava na cabeceira
da Chácara Arara em direção ao aeroporto, Londrina, Paraná
–1949. (Haruo Ohara/Acervo Instituto Moreira Salles).
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contemporaneidade, alertou-nos também para os limites, as bordas das relações
entre educação e arte. Intervindo em outros espaços e situações de maneira colaborativa, essas proposições mostram o quão são tênues os limites entre fazer arte e fazer educação. Na ação de criar se educa; na maneira de se praticar educação se cria.
Esse foi um fio que nos guiou na proposição que desenvolvemos na escola básica.
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3. As ações artísticas pedagógicas e as relações com a cidade, a escola
e outros espaços — possibilidades de encontro com o outro

A partir daquilo que apreendemos dos estudos de conceitos, autores e artistas, direcionamos nosso foco de modo que a pesquisa abarcasse uma dimensão prática.
Foi assim que nos valemos da A/r/tografia, o que para Rita Irwin muitas vezes, essa
modalidade de pesquisa assume um caráter intervencionista. E foi com a intenção de intervir na prática de uma escola pública junto às crianças com idade entre
10 e 12 anos que desenvolvemos uma intervenção artística/pedagógica na Escola
Municipal Aracy Soares dos Santos, localizada no distrito de Irerê, pertencente ao
Município de Londrina-PR, no decorrer do segundo semestre de 2014, somando-se ao final um total de 17 encontros, que foram realizados uma vez por semana.
De antemão, já tínhamos algumas informações a respeito das impressões que
as crianças tinham do Patrimônio onde elas viviam. Por meio de atividades em sala
de aula possibilitamos que cada uma pudesse expressar por meio de (imagens e
palavras) o sentido do Irerê para cada uma delas. Apesar da pouca idade daquelas
crianças, as imagens já traziam uma carga e conotação muito forte de desprezo,
abandono, falta de vínculos, pertencimento para com aquele patrimônio. Muitas
das imagens e palavras expressas eram trágicas, tais como “fim do mundo”; lugar
de loucos”, “buraco”. Expressões que falavam de violência, abandono, desapego,
falta de vínculos e cuidado para com o lugar. Essa foi a questão que guiou a pesquisa/intervenção. Visamos estreitar os vínculos entre as pessoas e os espaços onde
elas vivem. Tornando mais próximo a relação arte e vida, importante viés posto
pela produção contemporânea de arte com o qual já havíamos anteriormente pesquisado, criando assim, situações que possibilitaram aos estudantes experiências
a partir das quais os mesmos puderam estabelecer outras relações com a cidade.
Uma das primeiras atividades que desenvolvemos com os alunos foi uma
saída fotográfica. Organizados em dupla, a orientação foi a de que colhessem
imagens que fossem importantes, interessantes para eles. Na orientação fixamos um número de imagens para cada um de modo que não saíssem fotografando aleatoriamente, mas que refletissem sobre as imagens, sobre o espaço;
afinal de contas era o espaço de todos e de cada um que estava sendo capturado
e reconstruído pelo olhar singular de cada um dos estudantes.

[...] Lugar é o espaço que se torna familiar ao indivíduo, é o espaço do vivido, do experienciado. Na experiência o significado de espaço frequentemente se funde com o de lugar. Espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor.[...] (Tuan, 1983:6).

Nesse sentido, potencializamos a memória e o olhar dos sujeitos e do lugar, o que implicou em entendermos de que sujeitos aquele lugar (o Irerê) se
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As cerca de 600 imagens geradas na caminhada foram organizadas em categorias (casas, pessoas, animais, plantas, panoramas, praças, comércio, placas,
carros, ruas, igrejas, campo, entre outros temas) que posteriormente foram mostradas a elas em encontros subsequentes. Percebemos pelas falas e posturas das
crianças a partir das imagens que foram construídas, um certo “ar” de ver pela
primeira vez aquilo que na verdade era muito familiar. Prédios, ruas, árvores,
pessoas, praças. Detalhes do distrito iam sendo revisitados pelo olhar daquele estudante que havia feito a imagem e também daqueles que viam coletivamente a
projeção. Foi interessante perceber, pelo deslocamento, como as crianças iam se
mostrando “descobridoras” de outras possibilidades dentro do espaço da cidade.
As imagens geradas nessa caminhada acabaram servindo como ponto de partida
para muitas outras atividades artísticas e com materiais diferenciados que aconteceram. Trabalhos de pintura, desenho, giz pastel, recorte/colagem, produção
textual. É interessante e importante a potência inerente ao ato de criar que se
processa na ressignificação de imagens, pensamentos, atos, mundo. Tivemos a
possibilidade de perceber no decorrer dos encontros, o quanto o fazer arte redesenhava outros espaços, o que nos levava a aproximar daquilo que Tuan nos ensina sobre espaço e lugar, entendidos num sentido mais amplo — o espaço, além
daquele reconstruído e percebido na superfície de uma folha de papel que utilizamos para a construção de desenhos e pinturas. O espaço foi concebido e reconhecido também no espaço da cidade, da escola, observando que, em todos eles, um
dos dados que mais nos interessou foi o da experiência, podendo ser percebida,
e, portanto, ativada em cada um deles. Tomamos o espaço enquanto organismo
vivo, dinâmico, que traz uma história construída ao longo dos tempos (seja ela
recente ou de longa data); uma história feita pelos que a constituem, cada um
com suas relações; o espaço formado por seus lugares físicos, afetivos, simbólicos. O desafio que nos acompanhava nos encontros e na preparação dos mesmos
foi o de pensar de que maneira vamos nos apropriando, ocupando, vivendo estes
espaços / lugares. Queríamos guiados pelas ideias de Tuan que de num espaço
indistinto, considerado trágico pelas crianças pudéssemos encontrar maneiras de
torná-lo Lugar. Para Yi-Fu Tuan espaço difere de lugar. Segundo o autor:
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constituía; de que maneira o lugar afetava as pessoas que ali habitavam, viviam
e conviviam. Não deixamos de lado, claro o aspecto físico de tal lugar, pelo contrário, foi a confluência de ambos, que a intervenção se efetivou, como uma
proposição que gerou sentido na relação entre as instâncias tanto físicas quanto
simbólicas de todos os envolvidos nas suas relações com o espaço.
A partir desta perspectiva e tendo as produções fotográficas das crianças como
ponto de partida, fomos buscar imagens de diferentes produções artísticas, de distintas épocas da história da arte para que pudéssemos justapor a essas imagens o
trabalho dos estudantes e fazer com que eles visualizassem como a arte tratou e trata
ao longo da história esses mesmos temas com os quais elas estiveram envolvidas.
Justapor a imagem fotográfica de Anderson a uma imagem de uma pintura de
Claude Monet é mais que fazer com que ele conheça um artista e uma produção
impressionista. Esse gesto possibilita que ele também possa reconhecer “seu”
lugar como também existente em outros tempos e espaços. Não se trata de se
tentar convencê-lo de nada. A sua imagem foi primeiramente produzida e aqui o
processo educativo é mediador no sentido de buscar produções humanas que se
assemelham e possibilitar que ele conheça e se reconheça naquilo que a princípio
se mostrava distante como algo próximo. Situá-los diante de diferentes imagens
em justaposição às suas é apontar aquilo que é próprio do humano. Ainda que as
imagens elaboradas por diferentes maneiras mostrem seus modos de construir,
de habitar, de viver, de irem se constituindo enquanto sujeitos no mundo, esse ato
de justapor imagens, não tira o seu caráter e as diferenças econômicas, sociais,
políticas, etc. A ação não se mostra neutra, mas ela aponta para um caminho no
sentido de fazer com que nos encontremos com as nossas humanidades. Mesmo
distantes no tempo e no espaço, encontramos nossas parcerias, nossos interlocutores; encontramos ressonâncias. Não estamos sós no mundo! Esse é um processo de encontrar e compreender esse “outro” tanto no sentido daquele que está
próximo de nós, como também daquele que a história legou enquanto potência
para que possamos aprender com ele/ela, com suas produções.
A imagem feita por Giovana Freitas, mostra o instante em que percorríamos
o pequeno vilarejo e a mesma encontra com uma tia e um sobrinho. É interessante a semelhança entre as paisagens do Irerê e aquela feita por Haruo Ohara na
cidade de Londrina décadas atrás. Pois, não muito distante dali, ainda nos anos
de 1950, Haruo Ohara flagrou a imagem de uma criança (provavelmente da sua
família como era peculiar na sua fotografia) andando por uma estrada de chão de
terra, assombreada pelas árvores. A imagem dessa menina percorrendo a estrada com aspecto rural muito se assemelha àquela produzida durante nossa saída
fotográfica, quando Giovana por meio da atividade proposta encontra com seus

Considerações Finais

Nesta pesquisa, as reflexões se deram, sobretudo, em torno das relações em determinados espaços, configurando-os como lugares. Embora o espaço escolar
tenha sido por nós privilegiado, este não foi a única possibilidade de investigação, até mesmo porque nos interessava as intercomunicações, inter-relações,
as maneiras como o espaço foi se constituindo em lugar com o ir e vir das relações, dos fluxos. Além do que, como espaço vivo que é a escola, ele reverbera, alimenta e é retroalimentado por outros espaços — as imediações, a rua, o
bairro, a comunidade, a cidade como um todo, o Estado, o continente, o país.
Buscamos por possibilidades de equivalência, assim como o entendimento dos
espaços em maiores e menores instâncias, entendendo assim, espaços que se
fazem lugares a partir das relações. A partir do espaço escolar, fomos para o espaço da cidade, para que a partir de lá pudéssemos buscar maneiras de apreender sentidos e trazê-los de volta à escola. A formação necessita de um espaço
escolar numa dimensão que possibilite o encontro com o Outro, com as histórias
dos alunos; criando assim condições nas quais o espaço da escola, seja ele físico
ou simbólico, seja revitalizado, buscando maneiras sutis para que aqueles que
nele transitam possam reencontrar nesse espaço, motivos e outras perspectivas
para ver a si e ao Outro. Muitas vezes é necessário sair do espaço da escola, para
que olhemos por outro ângulo aquilo que acontece no mundo, na vida. É preciso, assim, estarmos atentos de que essas realidades estão tendo possibilidade
de adentrar os portões da escola. Pois, ainda que saibamos que a formação e a
aprendizagem se dão em toda parte, de que todos os espaços ensinam, falam
coisas, nos afetam, temos que pensar em nossas salas de aulas, cujos endereços
nossos alunos se dirigem para fazer educação e arte.
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familiares numa situação muito parecida e sem pensar muito, registra esse encontro, esse instante, esse caminhar para si. Foram muitos os modos pelos quais
nos valemos para reaproximar as crianças do seu espaço, seguindo as ideias de
Yi-Fu Tuan. Queríamos com esta intervenção que as imagens que as crianças traziam do espaço fossem ressignificadas; que a arte fosse capaz de fazer aflorar e
construir outras imagens para além daquelas que foram construídas ao longo do
tempo, ainda que sejam poucos anos de idade destas crianças, mas, já é o tempo
de toda uma vida e que já se encontravam marcadas por esses diferentes tempos.
Tempos do medo, da violência, do abandono. Aqui, o outro, é a arte propondo
caminhos, fazendo-nos conhecer melhor o outro e a mim mesmo. A arte na sua
singularidade possibilita e faz a mediação e o encontro com o outro.
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Resumo: O exercício da criação de brinquedos

Abstract: The optical toy exercise, through an

ópticos alicerça-se no princípio da persistência da visão, servindo-se de meios analógicos
para a aprendizagem de conceitos científicos e artísticos. O brinquedo óptico é aqui
considerado como mediador multimédia e
apresenta semelhanças com os mediadores
inteiramente digitais. É pretendido com este
ensaio verificar em que medida uma aprendizagem baseada na experiência e não no discurso, produz resultados mais aprofundados.
Palavras chave: persistência da visã / percepção visual / analógico vs. digital / experiência / experiência táctil.

analogue medium, builds upon the principle of
the persistence of vision to facilitate the learning
scientific and artistic concepts. In so far as it is
considered a multimedia mediator, the optical toy
resembles purely digital mediators. This essays’
goal is to ascertain whether a type of learning
based upon experience, rather than discourse,
offers meaningful results.
Keywords: persistence of vision / visual perception / analog vs. digital / experience / tactile play.
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O brinquedo óptico
enquanto pretexto para
explorar a percepção
e a relação com a imagem
em movimento
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Os brinquedos ópticos clássicos, surgidos nas primeiras décadas do século XIX,
materializam séculos de tentativas contínuas de testar os limites e as características da percepção visual humana, num esforço prolongado para conseguir animar
imagens estáticas.
São exemplos destes percursores dos brinquedos ópticos, a Câmara Escura
(1267), a Lanterna Viva (1584), a Lanterna Mágica (1646), a Caixa Óptica (1677), o
Panorama (1787) ou o Miriorama (1820), entre outros (Bento, 2009).
É no início do século XIX, com o encontro de uma industrialização em expansão
e uma sede crescente de acesso às mais recentes inovações científicas, bem como
uma melhoria da condição social e económica de um extracto da população, que
se desenvolvem alguns objectos ópticos lúdicos, como o Taumatrópio (1825), o
Anortoscópio (1828), o Fenascistiscópio (1832), o Zootrópio (1843), o Folioscópio
(1868) ou o Praxinoscópio (1877).
Estes engenhos, nos quais podemos encontrar um claro propósito de entretenimento da população, foram também veículo de investigação científica, nomeadamente no que diz respeito ao princípio da persistência da visão e inscrevem-se
numa linha contínua que culmina com o aparecimento do cinema (Wade, 2004).
A teoria do princípio da persistência retiniana ou persistência da visão consiste
na ilusão óptica causada pela sucessão de várias imagens sequenciais, que a uma
velocidade superior a dezasseis imagens/segundo se associam na retina sem interrupção, devido a uma falha biológica, na qual uma imagem persiste no cérebro,
por uma fracção de segundo após a sua percepção (Hardy, 1920).
Segundo esta teoria, uma sequência de imagens, onde os objectos se “deslocam”
ao longo dos fotogramas, provoca a sensação de movimento.
A esta ilusão óptica de movimento, a que podemos chamar animação, pode ser
justificada por duas ilusões de percepção distintas — o fenómeno phi e o movimento
beta — descritas por Max Wertheimer em 1912, no seu trabalho “Experimental
Studies on the Seeing of Motion” (Anderson & Anderson, 1993).
Contudo, um artigo de Anderson e Fisher, em 1978, intitulado “O mito da persistência da visão”, procurou responder a duas questões distintas — Porque é a imagem
contínua? e Porque é que esta se move? — apresentando um considerável volume de
evidências que demonstraram que esta teoria não é inteiramente correcta e completa.
Este artigo foi objecto de revisão em 1993, tendo os autores distinguido entre
dois processos distintos da percepção visual — o movimento aparente de curto
alcance ou de estímulos pouco espaçados (short-range apparent motion) e o movimento aparente de longo alcance ou de estímulos muito espaçados (long-range
apparent motion).
Esta distinção entre dois tipos de estímulos visuais pode ser aplicada na

O Brinquedo Óptico

A prática, nas artes visuais, da criação de brinquedos ópticos, utiliza meios rudimentares e mecânicos para a aprendizagem de conceitos físicos (o princípio da
persistência da visão, fenómeno phi ou o movimento beta, arco parabólico, entre
outros) e artísticos (princípios do desenho, da animação, planos, perspectivas, noções espaciais, entre outros).
O exercício da animação pode ser integrado na experiência de diversos conteúdos curriculares científicos — como a física ou a matemática — mas também
humanísticos — como as línguas, a história ou a geografia — e até auxiliar no diagnóstico de problemas como a dislexia (Ehrlich, 1995).
No caso concreto da prática artística, encontramos terreno privilegiado para
desenvolver e assimilar competências técnicas e estéticas.
Às noções básicas de animação — Comprimir e esticar (Squash & Stretch); Encenação (Staging); Antecipação (Anticipation); Animação directa e posição-chave
(Straight ahead & Pose to Pose); Continuidade e sobreposição da acção (Follow through
& Overlapping); Aceleração e desaceleração (Slow in & Slow out); Movimento em arco
(Arcs); Acção Secundária (Secondary actions); Sincronismo/ temporização (Timing);
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diferenciação entre o tipo de movimento que acontece nos brinquedos ópticos,
no cinema e na vida real.
Os autores apontam para a possibilidade do uso de dois campos anatómicos
distintos no processamento visual destes dois tipos de estímulos (muito e pouco
espaçados), integrando o movimento do cinema e da vida real nos estímulos pouco
espaçados e o movimento dos brinquedos ópticos nos estímulos muito espaçados.
Apesar de durante muito tempo, o movimento dos brinquedos ópticos e do
cinema ter sido incluído no mesmo fenómeno — o da persistência da visão — este
estudo demonstra, através de evidências neurológicas, que apenas o primeiro se
fundamenta nos movimentos phi e beta.
O movimento do cinema é, assim, processado pela mesma área do cérebro que
processa o movimento na vida real, um tipo de movimento contínuo.
O sistema visual humano consegue distinguir entre o movimento de estímulos
amplamente espaçados (brinquedos ópticos) e pouco espaçados (cinema e vida
real), mas não entre os dois sub-tipos de estímulos pouco espaçados, isto é, não
consegue distinguir entre o movimento do cinema e o da vida real.
A teoria de Anderson & Anderson (1993) vem ainda demonstrar que o conceito
de espectador passivo, no qual a retina e o cérebro são elementos dissociáveis e
apáticos, deve ser substituído por um entendimento clarificado do processo visual
complexo de interacção com as imagens em movimento.
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Exagero (Exageration); Desenho volumétrico (Solid Drawing); Apelo (Appeal) —
que compõem um léxico de conceitos práticos, junta-se também a aplicação de
conceitos de geometria, bem como à pratica de desenho sensível.
A maior parte dos brinquedos ópticos implica uma coordenação entre a mão
e o olho, de modo a obter uma imagem virtual. Esta imagem não está fixa no espaço ou numa folha, ocorre apenas na nossa percepção. Não podemos tocar-lhe,
apenas vê-la.
Esta exige que se estabeleça uma relação consigo. Só existe quando activada
pelo observador. O olho ou, neste caso, a percepção, depende da acção da mão.
No entanto, o paradoxo deste processo é que apesar de podermos classificar
esta imagem como subjetiva — no sentido em que depende dos nossos sentidos —
ela existe como experiência e é partilhável: esta imagem pode ser vista, da mesma
forma, por todos, em simultâneo.
O Exercício Prático

Foi proposta a construção de três tipos de brinquedos ópticos — o taumatrópio, o
zootrópio e o folioscópio — a um grupo de cerca de 30 alunos, com idades compreendidas entre os 12-14 anos, da Escola Secundária do Restelo, em Lisboa.
Após uma breve contextualização histórica, tanto do cinema, como dos seus
dispositivos percursores, foi feita uma introdução a algumas noções básicas da
linguagem audiovisual, tais como enquadramentos, definição de planos, ângulos
de visão, movimentos de câmara, equilíbrio na composição, movimento e ritmo.
Neste contexto, foi explicado que o estudo do movimento pode ser feito em função
da sua variação no espaço, trajectória, e no tempo, velocidade, e que estas são bases
de desenvolvimento e aprofundamento da animação.
Como complemento foram ainda mostrados pequenos filmes animados, seguidos de debate com vista à discussão das técnicas, estratégias e objectivos dos
filmes exibidos.
Foi abordada também a Metodologia de Projecto — explicando-se as várias
fases do mesmo, detalhando as suas implicações.
No que concerne à realização dos três tipos de brinquedos ópticos, foi inicialmente esboçada uma sequência de desenhos (com técnica ao critério do aluno),
posteriormente aplicados ao formato e características de cada brinquedo óptico.
Verificámos, no decorrer do processo que a produção destes engenhos, não
apenas torna possível a construção e desconstrução da imagem, num entendimento
rigoroso dessa operação, mas igualmente viabiliza a consciência da sua tradução
para um objecto criativo.
Ao proporcionar uma aprendizagem baseada na experiência — especificamente
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na experiência de movimento — e não no discurso, este exercício é exemplar. A
experiência de tentativa-erro altera as circunstâncias e, por conseguinte, a compreensão da realidade (Dewey, 2007).
Esta relação íntima com a experiência, possibilita que o adolescente aprenda
a prever hipoteticamente os resultados do que está a fazer e, assim, ter o controlo
sob o processo, reavaliando as suas opções conforme os resultados.
As capacidades desenvolvidas neste exercício — o controlo do olho e da mão —
são vias de conhecimento efectivo, não apenas porque convergem num resultado no
cérebro, mas porque estão a ser usados com um propósito. Esta diferenciação entre
reconhecimento e significância — entre reconhecer o que se está a fazer e dar-lhe um
significado — deve-se em parte à utilização de vários sentidos em simultâneo, o que
facilita a atenção do cérebro para o que se está a fazer (neste caso, a ver e a tocar).
Podemos qualificar este exercício como experiência reflexiva, de acordo com
Dewey (data). Este provoca (1) perplexidade e dúvida, na medida em que o aluno
se encontra envolvido num contexto incompleto que tem de solucionar; (2) implica
uma antecipação dos resultados e atenção aos elementos envolvidos; (3) requer
uma pesquisa, com ponderação dos elementos que irão afectar e definir o problema; (4) exige uma postura consistente de tentativa-erro e (5) requer um plano de
acção elaborado sob as hipóteses.
Salienta-se que, ao contrário da maior parte dos exercícios artísticos cujo resultado é maioritariamente subjectivo, neste caso, o resultado da experiência tem
também um carácter funcional. Para além das qualidades artísticas, a sequência tem de obedecer a uma série de critérios para funcionar e provocar a ilusão.
Esta vertente funcional do exercício obriga a um pensamento quase científico de
análise do problema, observação das condições, formulação de hipóteses racionais
e provas dinâmicas — pensamento este, que gera um conhecimento prospectivo e
competências de análise e de relação com o erro, muito importantes a desenvolver
neste tempo.
De ressaltar ainda, que este processo acontece no plano da interactividade — o
prazer que estes brinquedos proporcionam deve-se tanto à sua manipulação, como
à ilusão que criam, oferecendo um factor surpresa, crucial para a aprendizagem.
O brinquedo, como mediador pedagógico, funciona neste caso, obedecendo
à lei da repetição — o desejo incansável do “outra vez” (Benjamin, 1992) — pelo
fascínio causado pelo movimento — este provoca uma atração intensa que nenhuma
imagem estática consegue suplantar — e pelo seu carácter ilusório — a criança tem
curiosidade inata em perceber como funciona.
Se definirmos como multimédia, a aprendizagem que é feita através de diversos
canais em simultâneo (Mayer, 2001) — neste caso, o tacto e a visão — podemos
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considerar o exercício do brinquedo óptico, como uma prática multimédia.
O uso do tacto, exercido num dispositivo analógico, encontra semelhanças com
o uso nos dispositivos digitais. Ambos produzem uma interacção sensorial que,
conforme estudos da neurociência confirmam, possuem benefícios pela utilização
de diferentes áreas sensoriais do cérebro, quando se observa e sente, em simultâneo
o objecto (McEwen & Dubé, 2015).
A forma como os gestos do utilizador respondem à informação visual encontra
paralelo em ambos os dispositivos.
Na medida em que a população escolar é hoje altamente digitalizada, ou seja,
não reconhece a sua existência sem a mediação da tecnologia digital, podemos,
conforme Prensky (2001), classificá-la como “nativa digital”.
Esta população, cujo modo de estar e relacionar-se entre si é exponencialmente
diferente do dos seus pais ou avós, traz consigo também diferentes maneiras de
pensar e processar a informação.
Os “nativos digitais” processam a informação preferencialmente através de
imagens, sons e vídeo, a par do texto. Para estes, é mais difícil apreender conhecimentos que apenas lhes cheguem através de uma via única e de forma lenta
(Taylor & Carpenter, 2007).
Muito embora a questão da exigência de rapidez de acesso e gratificação constantes, não sejam desenvolvidas neste artigo, julgo, não obstante, ser útil referi-las
com o intuito de complementar a caracterização desta população escolar.
Estamos, desta forma, obrigados a procurar novas formas de ajuste como professores e de motivação pedagógica para os alunos, sustentada nesta mudança
contínua da paisagem ou contexto digital.
Parece-me que o mais importante não será tanto o nivelamento técnico entre
professor e aluno, mas que o primeiro perceba a sua posição nesta nova condição
digital e mais do que entender o que a tecnologia pode fazer ou conquistar, tente
perceber que novas maneiras de agir, pensar e aprender surgem com ela.
Voltando à relação entre o brinquedo/mediador analógico e digital — e tomando
a título de exemplo, a comparação entre o brinquedo óptico e o tablet — podemos
dizer que ambos são mediadores, não apenas de imagens virtuais, como também
de uma experiência visual e táctil.
Apenas num deles — no brinquedo óptico — o acto criativo do aluno tem um
resultado final, que não é meramente virtual.
A natureza interactiva destes engenhos faz com que estes sejam mais facilmente
comparados aos jogos modernos — ao que chamamos jogos digitais — do que defini-los como percursores do cinema. São-no, é verdade, no sentido em que lançaram
as bases para a compreensão de que várias imagens sequenciais, substituídas a uma
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determinada velocidade enganam o olho e criam a ilusão de movimento. Porém o
cinema não possui qualquer carácter de interacção sujeito-objecto, como faziam
os brinquedos ópticos e como fazem, hoje em dia, os jogos digitais.

Um mediador visual tão elementar que, à primeira vista, poderia sugerir uma reacção
de estranheza por parte do aluno, visto este estar tão afastado do trabalho manual no
seu quotidiano, encontra afinal uma série de similaridades com os dispositivos digitais.
Muito embora se possa antever que avanços tecnológicos permitam, no futuro,
a construção de exercícios análogos que simulem de forma perfeita a conjugação da
experiência táctil e visual em simultâneo, usando meios puramente digitais, neste
momento, o exercício dos brinquedos ópticos constitui ainda uma prática acessível e
clara, que alia o prazer lúdico da construção à valorização da descoberta do processo.
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Resumen: El presente trabajo muestra algu-

nas propuestas didácticas desarrolladas en las
asignaturas de Educación Visual y Plástica de
los Grados de Maestro de la Universidad de
Barcelona. Se enfatiza en el proceso de creación
que se erige como un espacio de reflexión que va
más alla de las cuestiones formales o técnicas.
La finalidad es que el futuro maestro relacione la
teoría y la práctica desde la propia experiencia.
Palabras clave: futuros maestros / educación visual y plástica / proceso / creatividad / reflexión.

Abstract: In this work is shown some educational

proposals developed in the Arts & Crafts course
for teachers at the University of Barcelona. It is
emphasized the creative process which is erected
as an area of reflection that goes beyond the
formal questions or techniques. The purpose is
that the future teacher relates the theory with
the practice from its own experience.
Keywords: future teachers / arts & crafts /
proces / creativity / reflection.

— El lenguaje visual tiene recursos propios que van más allá de la representación figurativa y mimética para representar la realidad.
— La Educación Visual y Plástica no solo es un espacio de liberación de
emociones, sino también es una vía hacia el conocimiento a través
del placer del descubrimiento.
— Tan importantes son las cuestiones formales como las que acontecen
en el proceso de trabajo, pues ahí radica el aprendizaje.
Desde este paradigma, en las asignaturas de Didáctica de la Educación Visual y Plástica para futuros maestros creamos situaciones de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de formar educadores curiosos y reflexivos que, desde la
propia experiencia, sean a su vez transmisores de este espíritu crea(c)tivo en los
niños, en muchos casos a través del juego.
En este trabajo presentamos algunos ejemplos en los que el fomento de la
reflexión y la evaluación impregnarán el proceso creativo centrando la atención
en el sujeto y no solo en el objeto.
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Introducción
Las actividades que desempeña un maestro en el ámbito de las artes plásticas
pueden ser comparables a las del artista y otros creadores como diseñadores,
arquitectos, ilustradores y demás profesiones afines, con la particularidad de
que la función del maestro no es obtener resultados materiales, sino regular los
procesos de aprendizaje de sus alumnos. No obstante, en esencia, en todos los
casos pueden actuar como agentes de actos comunicativos en los que el emisor
(artista, diseñador, maestro) se dirige al receptor (espectador, usuario, alumno)
con una intención expresiva, informativa, persuasiva, etc. Todos comparten
procesos y actitudes que podrían concretarse en hacer y rehacer, probar y experimentar, arriesgarse, saber incorporar el azar, reflexionar, analizar y valorar
para mejorar. El maestro, además, actúa con la finalidad de que sus estudiantes
desarrollen los objetivos marcados a través de la resolución de problemas desde una actitud reflexiva, distanciándose tanto de la libre expresión como de la
imitación de modelos de referencia.
En esta dinámica de «aprender para enseñar» se condensan dos cuestiones que el futuro maestro debe desarrollar: «qué» aprender y «cómo» enseñar.
Ambos tienen relación con los objetivos, contenidos, recursos, técnicas, materiales y metodologías. Y en las situaciones de enseñanza-aprendizaje en las artes plásticas también es preciso considerar que:
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1. Entre la teoría y la práctica: algunas propuestas didácticas para desarrollar la creatividad en los futuros maestros
Uno de los retos en la didáctica de las Artes Plásticas en los Grados de Maestro es que los estudiantes comprendan que el área es un camino hacia el conocimiento, éste entendido desde una perspectiva híbrida, interdisciplinar y
transdisciplinar. Los futuros maestros necesitan aprender estrategias, recursos
y técnicas propios del ámbito de las Artes Plásticas para desarrollar las competencias propias del área, pero también las transversales y generales.
Desde esta perspectiva es importante diseñar propuestas que potencien la
creatividad en los estudiantes no solo para obtener artefactos plásticos interesantes sino también para activar procesos que les ayuden a proyectar situaciones de enseñanza-aprendizaje cuando ya estén ejerciendo su profesión. Desde
esta perspectiva podemos decir que las propuestas son el eje vertebrador tanto
de los contenidos de cariz teórico como práctico que se retroalimentan a partir
de los procesos de reflexión en el trayecto de cada proyecto.
A continuación, explicamos dos propuestas que se orientan a lo anteriormente expuesto y que se presentan al estudiante como retos para abordar, éstas
son: «Girar la mirada» y «Mis zapatos me identifican».
2. «Girar la mirada»: Desde la síntesis y la antítesis
La propuesta «Girar la mirada» nació de la exposición Grandes Maestros de la
Pintura Europea, del Greco a Cézanne, en el Museu Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC) de Barcelona, y se estructuró en tres actividades. La primera se inició con la sorpresa que los estudiantes tuvieron al ver colgada en una pared del
aula-taller toda una serie de reproducciones de retratos de la citada exposición
además de las miradas ampliadas y recortadas de los personajes de esos retratos a partir de tres registros: en monocromo, en un canal de color RGB y en
su forma natural. Después de contextualizar y explicar la procedencia de esos
retratos se invitó a los futuros maestros a relacionar los tres tipos de miradas
con un personaje. En esos momentos nace el silencio y es cuando el sujeto empieza a buscar estrategias para adivinar las relaciones entre tal personaje y la
mirada correspondiente. Después, una vez todos ya finalizaron la actividad se
desvelaron los resultados y en este proceso también se intercambiaron opiniones. Entre todos llegamos a la conclusión de que observamos, analizamos e interpretamos las imágenes percatándonos de los pequeños detalles y sutilezas
desde un improvisado método a partir del planteamiento de un problema. Esto
significa que cada uno de nosotros adaptamos los recursos que ya tenemos y
en este camino aprendemos otros que en el futuro también transferiremos. En
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el juego de adivinar los estudiantes activaron la percepción y memoria visual y
también se familiarizaron con los personajes incluso identificándoles con un
apodo o signo característico: la guapa, el niño triste, el guitarrista zurdo, la señora afable, el chico amanerado, etc. A partir de ese momento los estudiantes
fueron conscientes de que no asociaron solo la imagen de los ojos de un personaje con la del retrato, sino que también asociaron miradas... Cada personaje
tenía una mirada que expresaba características relacionadas con su estado de
ánimo o personalidad y éste fue el momento para iniciar la segunda actividad.
La segunda actividad se presentó a partir del concepto de comunicación no
verbal a través de la imagen y se planteó la pregunta ¿Cómo nos hablan las imágenes? Siguiendo con los personajes de los retratos se distribuyó una imagen de
cada personaje para cada grupo formado por cuatro personas y la consigna fue
escribir un listado de adjetivos que pudieran asociarse a ese personaje. En este
proceso los integrantes de cada grupo comentaron el porqué de sus coincidencias y también de sus discrepancias, y al final se hizo un debate general y se
reflexionó sobre la importancia de los procesos vividos y de cómo estos generan
esquemas mentales según nuestras convicciones, valores, experiencias e historia de vida en la comunicación de las imágenes.
Estas dos actividades se desarrollan en una sesión de dos horas en las que se
erigen como palabras clave la observación, el análisis, la interpretación, la asociación, el juego, la memoria, la denotación, la connotación, la intertextualidad
de lenguajes y otras formas de comunicación. Todo ello para evidenciar que los
procesos de interpretación de lo visible se implican en las fronteras ambiguas
de lo visible e invisible, de lo que se puede ver y de lo que no y así pasar al amplio
campo de la experiencia, las evocaciones y los juegos metafóricos (Buxó, 1999).
La tercera actividad y última de la propuesta «Girar la mirada» se inició con
el reparto aleatorio a cada estudiante de las miradas correspondientes de un
personaje. Éste fue el inicio de la creación de un nuevo retrato con la condición
de que debía ser la antítesis del «personaje real». Anteriormente habíamos hecho un listado de adjetivos que se podían asociar a cada personaje, ahora era
cuestión de pensar en los antónimos y explorar posibilidades formales para expresar y comunicar cada propósito. Para iniciar el proceso de creación se debía
situar la mirada girada 180 grados así también nos distanciábamos del referente visual y jugábamos con la metáfora de «girar» el sentido expresivo (Figura 1,
Figura 2 y Figura 3).
El soporte para trabajar fue papel A2 y los materiales témpera negra. La
mirada utilizada fue la de monocromo y eso significó trabajar la síntesis de las
formas expresivas a la hora de proyectar e imaginar en la composición plástica.
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Figura 1 ∙ Retrato de Lady Mary Cunningham de Sir Thomas Lawrence (1824).
Figura 2 ∙ Recorte de la mirada del retrato de Lady Mary Cunningham de Sir
Thomas Lawrence. (1824)
Figura 3 ∙ Mirada en monocromo de la Figura 2.

3. «Mis zapatos me identifican»: Entre la evaluación y la calificación
La actividad se inicia a partir del debate que se origina en el aula después de
que los futuros maestros leyeran el artículo «¿Plástica o manualidades? Educar
a través de la expresión artística» de Civit y Colell (2005). Durante la sesión se
evidencia que la mayoría de los estudiantes identifican la Educación Visual y
Plástica con la Libre Expresión. Después de esta primera evaluación inicial la
docente propuso un trabajo fotográfico a los estudiantes cuya única consigna
era el título «Mis zapatos me identifican.»
El día de la entrega se desarrolló un debate en el que la docente explicó a los
futuros maestros el sentido de la actividad que era presentar la orientación y el
sentido de la asignatura (Figura 6). La pregunta que abrió el debate fue si sabían
qué se les evaluaría y ese planteamiento creó desconcierto porque, precisamente, la lectura previa a la actividad en la que se cuestionaba la Libre Expresión en
la educación de las artes no fue suficiente para despojarse de las expectativas
que se enquistan en la asignatura.
La evaluación tiene una relación directa con los objetivos, contenidos y
competencias a desarrollar. Si no se especifican los criterios de evaluación y no
se dan ciertas restricciones que encaminen a procesos reflexivos difícilmente
se pueden explorar nuevas formas de creación porque el estudiante siempre se
dejará llevar por la inercia de lo que ya conoce y repetirá propuestas que ya le
funcionan pero que no le conducen al aprendizaje de algo nuevo y diferente. En
principio un trabajo libre no nos reta a aprender:
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En este momento se insistió en cómo las estrategias y cuestiones formales son
determinantes en la función comunicativa, tratándose los conceptos de peso
visual, ritmo, armonía, equilibrio, proporción, textura, forma, figura, simetría
y asimetría, secuencia de planos, densidad, etc. La restricción de trabajar en
blanco y negro y a partir de una imagen no muy definida fue determinante para
que los estudiantes no se limitaran a representar figurativamente modelos estereotipados que ya proceden de su imaginario (Figura 4 y Figura 5).
Howard Gardner nos recuerda que los individuos que quieren participar de
una manera significativa en la percepción artística tienen que aprender a descodificar los diversos vehículos simbólicos presentes en la cultura y dice también que los individuos que quieren participar en la creación artística han de
aprender de qué modo manipular las diferentes formas de su cultura (Gardner,
2005). En este sentido, a partir de la propuesta «Girar la mirada» los futuros
maestros relacionaron cuestiones teóricas con los procesos propios de creación
a través de la exploración de símbolos tanto de cariz formal como conceptual.
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Figura 4 ∙ Creación de un estudiante.
Figura 5 ∙ Proceso de creación en el aula-taller.
Figura 6 ∙ Debate de los estudiantes después de entregar la actividad.

Por lo tanto nos preguntamos ¿Cómo podemos evaluar un trabajo libre?
¿Qué orientaciones tiene el estudiante para saber qué calificación obtendrá? El
estudiante no tendrá otro remedio que dejarse guiar por la intuición y adivinar
el gusto o lo que pretende la profesora. Tales pretensiones podrían esconderse bajo los parámetros de si el artefacto está elaborado, si la presentación está
cuidada, si se aprecian muchas horas de dedicación, si se percibe un esfuerzo
de conceptualización y reflexión, si… No obstante, ninguna de esas premisas
fueron el punto de partida y en consecuencia cada estudiante adoptó la dinámica que mejor le parecía según lo que ya sabía e imaginaba que la profesora
recibiría positivamente.
Por lo tanto, está claro que apostamos por una evaluación formativa dirigida a promover el autorreflexión y el control del propio aprendizaje para valorar
tanto los logros como los errores, desde una actitud crítica y constructiva. Al
tiempo, el profesor o maestro debe adecuar su práctica docente al contexto y
a cada alumno, para ello, insistimos, es imprescindible que el estudiante sepa
qué tiene que explorar y qué sentido adopta su objeto de estudio.
No obstante, no debe confundirse la definición de los objetivos, contenidos y metodología con delimitar situaciones de enseñanza-aprendizaje desde
una perspectiva lineal y unidireccional en la que el estudiante «hace» después
de una consigna y explicación. En educación artística, si decimos qué hacer y
cómo hacerlo caeremos en el craso error de obtener resultados estereotipados
y vacíos de contenido. Desde esta perspectiva el docente debe desarrollar estrategias que activen en los estudiantes el pensamiento creativo y reflexivo. En
el caso de la actividad que nos ocupa, «Mis zapatos me identifican», la docente
no calificó numéricamente el resultado pero si evaluó formativamente el proceso. Los futuros maestros también se autoevaluaron porque poco a poco se fue
desvelando la finalidad última de la actividad que en definitiva era asentar las
bases epistemológicas de la asignatura ya que:
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Los diseñadores, claro está, saben mucho de restricciones. También lo saben los
arquitectos. En ambos casos se imponen limitaciones a la creación, debidas a causas presupuestarias, por cuestiones de coste, por el perfil del terreno sobre el que se
elevará la construcción, por las regulaciones municipales, y por toda una serie de
consideraciones que condicionan el trabajo de diseñadores y arquitectos. Estas restricciones ayudan a estructurar su actividad, suponen un reto. Los estudiantes cuya
tarea es crear una superficie visual vibrante sobre una hoja de papel estática usando
tres colores que, a su vez, deben expresar un cierto estado de ánimo o condición, se
encuentran frente a restricciones impuestas que les obligan a movilizar su ingenio y
su sensibilidad, así como su destreza técnica. (Eisner, 2002:49).
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— Se pudieron ver diferentes soluciones gráfico-plásticas ante un mismo problema. Soluciones variadas en cuanto al tono (intimista, lúdico…); al planteamiento (conceptual, simbólico…); al nivel de implicación; al formato de
presentación (álbum, juegos, animaciones…); al uso de materiales…
— Se intercambiaron opiniones respecto a la recepción de la propuesta y
también se comprobó que las producciones gráfico-plásticas se interpretan según el propio bagaje.
— Se evidenció que en los trabajos gráfico-plásticos la forma y el contenido
son indisociables. Aspectos como la medida, la forma, la composición, el
material, etc. forman parte del mensaje y también comunican.
— Se demostró que a veces «menos es más», no se precisa decoración superflua motivada por el miedo a los espacios en blanco, que por otra parte, no olvidemos que también comunican (Figura 7, Figura 8, Figura 9).
De lo expuesto deducimos que la evaluación también integra en su proceso
grandes dosis de creatividad, tanto por parte del docente como del discente. Y estaremos de acuerdo en afirmar que para ser creativo es necesario entusiasmarse
con lo que uno hace o piensa. Así, relacionando los conceptos de creatividad y entusiasmo llegaremos a la conclusión de que es preciso que el maestro o profesor
diseñe situaciones propicias para incentivar en el alumnado ese esfuerzo y empeño, imprescindibles en la adquisición y desarrollo de cualquier competencia.
Conclusión
A modo de conclusión, diremos que, en general, las expectativas de los futuros
maestros al iniciar la asignatura de Educación Visual y Plástica se centran en
relacionarla con todo el universo de lo decorativo y lo estético en un proceso
lúdico en el que se potencia la habilidad manual y el conocimiento de técnicas.
Ante esta situación nuestro objetivo principal como docentes es el de fomentar
en los estudiantes la idea de que en los procesos de creación cualquier proceso
artístico-plástico debe asociarse también a procesos cognitivos en los que se
conecta con dos cuestiones fundamentales. La primera cuestión se centra en el
«cómo», en la manera de educar una actitud, las artes plásticas no son manualidades puesto que la representación plástica debe estar motivada por un proceso de reflexión en el que el acto creativo no se cierra en una única solución preconcebida sino que se genera en una espiral continua de ideas; es indispensable
partir de este paradigma. Y la segunda cuestión está relacionada directamente
con la anterior ya que es una consecuencia directa y se basa en el «porqué»,
en el sentido que adquieren las propuestas y experiencias desarrolladas en el
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Figura 7 ∙ Creación de un estudiante.
Figura 8 ∙ Creación de un estudiante.
Figura 9 ∙ Creación de un estudiante.
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proceso de creación. Las propuestas que hemos presentado en el contexto de
los Grados de Maestro ayudan a desarrollar ambas cuestiones.
La creatividad nos sugiere originalidad, transformación, novedad, progreso, actitudes orientadas hacia el descubrimiento... En definitiva, la creatividad es la capacidad que el sujeto tiene para organizar mentalmente la realidad y reestructurarla en formas diferentes inventando mundos alternativos.
En este sentido, cabe decir que para desarrollarla es preciso mantener una
actitud comprometida y activa que da a lugar a la crea(c)tividad desde la motivación intrínseca, puesto que en los procesos de creación también se deben
superar estados de desánimo y frustración, aunque es en ese camino cuando
surge el aprendizaje. El pensamiento crea(c)tivo es un proceso en el que el
sujeto decide el final de la investigación y en el proceso de construcción de la
idea observa, recoge datos, prueba y se angustia porque no encuentra lo que
busca y al final se relaja y alcanza un estado de felicidad porque incluso ha
llegado más allá de «lo que pretendía».
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Resumo: Apresentaremos

com este artigo denominado, “Texto e Contexto sobre Práticas Artísticas: uma Proposta de
Ensino Aprendizagem Desenvolvida no
PARFOR”, o resultado de atividades realizadas no estágio em Artes Visuais numa
escola Pública de Chapecó — SC — Brasil.
O tema pesquisado teve como objetivo, conhecer, valorizar e difundir o que está sendo produzido em arte em Chapecó e região.
Palavras chave: Grupo de artistas visuais
(ADENTRO) / Arte Contemporânea / arte-educação.

Abstract: We present in this article called “Text

and Context about Artistic Practices: A Teaching Learning Proposal Developed in PARFOR”,
the result of the activities performed in Visual
Arts stage in a Public School of Chapecó SC - Brazil. The research topic aims knowing, valuing and disseminating what is being produced in art in Chapecó and region.
Keywords: Visual artists group (ADENTRO) /
Contemporary Art / art-education.
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Introdução
Como forma de conhecer, valorizar e difundir o que está sendo produzido em
arte em Chapecó e região desenvolvemos uma pesquisa sobre um grupo de
artistas visuais de Chapecó denominado: “Associação dos Artistas Visuais da
Região Oeste de Santa Catarina” (ADENTRO), a qual teve por finalidade levar
estes conhecimentos para educandos da Educação Básica de Chapecó, contribuindo com a ampliação do conhecimento dos educandos sobre o que está sendo produzido em artes na nossa região, valorizando assim, os artistas locais.
Conhecer Chapecó e região em seus aspectos culturais, sociais e artísticos
através da arte, é de grande importância, pois possibilita a construção da cidadania e a valorização de sua cidade e região, construindo a identidade cultural
artística de forma consciente e atuante.
Esse conhecimento além de enriquecer de forma significativa a compreensão sobre o que está sendo produzido em arte em nossa cidade, contribuirá para
estimular a comunicação, a criatividade e o desenvolvimento do espírito crítico
nas aulas de arte, auxiliando o educando na compreensão dos significados de
cada obra artística dos componentes do grupo.
Neste sentido, desenvolveu-se o pensamento crítico ao apresentar e expor
para os educandos as obras dos artistas pertencentes ao grupo ADENTRO, através de uma reflexão sobre suas produções artísticas, locais, reconhecidas a nível
regional, nacional e internacional. Esta pesquisa teve como referência a proposta triangular do ensino da arte, envolvendo contextualização teórica, leitura de
imagem e produção artística. Neste artigo daremos enfoque a práticas artísticas
realizadas com educandos do 8º ano do Ensino fundamental de uma escola pública de Chapecó/SC.
1. Conhecendo o grupo ADENTRO
O surgimento da Associação dos Artistas Visuais da Região Oeste de Santa
Catarina (ADENTRO) teve a finalidade de reunir artistas chapecoenses e da região,
visando proporcionar novas propostas, pesquisas e exposições artísticas, tendo
como intenção fazer um intercâmbio cultural pelo estado, levando a arte dos artistas chapecoense a ter maior visibilidade e reconhecimento em outros espaços
fora do município. Os artistas desenvolvem um trabalho dentro de um campo de
pesquisa extenso que inclui diferentes linguagens e atitudes em relação à produção visual na atualidade. O grupo foi fundado em 2010, tendo a participação de 16
artistas, sendo que ao longo dos anos alguns se desligaram e outros ingressaram.
Atualmente o grupo ADENTRO é composto por 10 integrantes, os quais, vem expondo suas obras, como pintura em telas, fotografias e instalações, fazendo com
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que as pessoas reflitam sobre a arte e sua importância no contexto regional. Segundo o relato do artista Luciano Guralski (comunicação pessoal, 2015);

Com o objetivo de aprimorar e dar visibilidade aos trabalhos e artistas, por
duas vezes o grupo contratou curadores renomados e externos. Com estas assessorias tiveram os trabalhos aprovados para exposições em vários espaços
artísticos da região e estado.
Para desenvolver as atividades em sala de aula selecionamos alguns artistas
do grupo que apresentam linguagens semelhantes nas produções artísticas, os
quais faremos aqui um breve relato de seus trabalhos. Luciano Guraslki, utiliza-se do seu corpo, como suporte para realização de suas obras, que são performance ou intervenção, registrando através da fotografia ou vídeo-arte. Audrian
Cassanelli tem como objetivo retratar o corpo de forma mítica. Além de trabalhar a fotografia como suporte para a experimentação artística, as suas obras
são fotos do seu corpo que apresentam composições diferentes e propõem um
olhar renovado do corpo humano. Sid Geremia usa em seus trabalhos pinturas
relacionadas ao corpo e instalações. A pesquisa de Sonia Loren transita entre
fotografia, pintura e instalações. Márcia Moreno, trabalha com diferentes linguagens em suas produções, como a body art, projeções sobre o corpo, interferências , desenho, pintura entre outras.

2. Relato de Experiência- Atividade teórica prática
A partir da pesquisa realizada sobre os artistas Chapecoenses desenvolvemos
atividades de ensino-aprendizagem aplicada em sala de aula, proporcionando
aos educandos o conhecimento de artistas que pertencem ao grupo ADENTRO
de Chapecó, como forma de uma melhor compreensão da arte na nossa região.
A prática foi realizada em uma turma do oitavo ano do Ensino Fundamental da
Escola Municipal Florestan Fernandes, com 26 alunos.
A arte tem a função de despertar a inquietude nas pessoas, consciência critica, o sensível, o real e o imaginário, incentivando assim a formação de diferentes opiniões do que a ela remete.
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A Associação surgiu para possibilitar o crescimento artístico de cada um dos indivíduos e também do município de Chapecó-SC. Como grupo seria mais fácil trazer
curadores, cursos, nos profissionalizarmos mais e levar o nome de Chapecó para outras cidades e Estados. Tudo é discutido, as exposições, possibilidades, caminhos a
seguir, temas, a avaliação dos trabalhos realizados.
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A arte, enquanto linguagem, interpretação e representação humana do mundo,
é parte deste movimento de inquietudes e novos saberes. Enquanto forma privilegiada dos processos de representação humana, é instrumento essencial para o
desenvolvimento de consciência, pois propicia ao homem contato consigo mesmo
e com o universo. Por isso, a Arte é uma forma de o homem entender o contexto ao
seu redor e relacionar-se com ele. O conhecimento do meio é básico para a sobrevivência e representá-lo faz parte do próprio processo pelo qual o ser humano amplia
seu saber (Buoro 1998:20).

Partindo destes pressupostos, iniciamos as atividades com os educandos
falando sobre o grupo de artistas ADENTRO de Chapecó, apresentando individualmente cada um e mostrando imagens das obras dos mesmos. Também
foi comentado sobre as linguagens contemporâneas da arte utilizadas pelos
artistas, sendo elas: instalação, body-art, fotografia, intervenção. Ao serem
questionados sobre estas linguagens, a grande maioria se mostrou desconhecedor destas práticas, desta forma, explicamos para eles o que é intervenção
artística, apresentando obras de artistas famosos, nacional e internacionalmente, bem como dos artistas de Chapecó. Falamos que intervenção é algo
que colocamos em algum espaço físico, com a intenção de provocar, chamar
atenção, passando uma mensagem do que se quer representar e que esta mensagem poderá ter vários significados para o observador; falamos ainda que a
intervenção é efêmera, que dura por pouco tempo e que esta obra permanece
apenas através de registro fotográfico.
Os educandos foram muito participativos e acharam interessante saber que
em nossa cidade há artistas com trabalhos maravilhosos. Ficaram surpresos ao
perceberem que tem artistas reconhecidos nacionalmente e até internacionalmente e sobre os quais pouco se fala na cidade.
Na sequencia, propusemos aos educandos uma atividade em grupo, que deveria ser planejada e executada nas próximas aulas. Os grupos deveriam realizar intervenções artísticas e para isso cada um escolheria no pátio da escola um
local para instalar suas intervenções, poderia ser nas paredes externas, área coberta, banheiros, corredores, entre outros espaços. Cada grupo deveria pensar
numa proposta e materiais necessários para realização dos seus trabalhos. Houve uma grande euforia, pois tinham a oportunidade de pensar algo para além da
pintura e desenho e principalmente teriam a liberdade de se deslocarem para
o pátio da escola. Neste momento, pudemos perceber que a arte tem um papel
fundamental na ampliação do conhecimento dos educandos.
O papel da Arte na educação está relacionado aos aspectos artísticos e estéticos do conhecimento. Expressar o modo de ver o mundo nas linguagens artísticas, dando forma e colorido
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Figura 1 ∙ Intervenções. Fonte: Acervo Pessoal, 2014.
Figura 2 ∙ Intervenções. Fonte: Acervo Pessoal, 2014.
Figura 3 ∙ Intervenções. Fonte: Acervo Pessoal, 2014.
Figura 4 ∙ Intervenções. Fonte: Acervo Pessoal, 2014.
Figura 5 ∙ Gênises Um Tentativa de Criação de Márcia Moreno, 2016.
Fonte: http://www.abcdoabc.com.br/images/abc/Tentativa-1.
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ao que, até então, se encontra no domínio da imaginação, da percepção, é uma das funções da
Arte na escola. (...)A educação estética tem lugar privilegiado no ensino da Arte, entendendo
por educação estética as várias formas de leitura, de fruição que podem ser possibilitadas às
crianças, tanto a partir do seu cotidiano como de obras de Arte. Compreender o contexto dos
materiais utilizados, das propostas, das pesquisas dos artistas é poder conceber a Arte não só
como um fazer mas também como uma forma de pensar em e sobre Arte. (Barbosa, 2002: 71).

Neste contexto, nas aulas seguintes, elaboraram seus projetos, trouxeram
materiais e realizaram as instalações no pátio da escola, conforme podemos ver
a seguir. Na Figura 1 os estudantes estão elaborando os trabalhos, na Figura 2
os estudantes contemplam o resultado de seu trabalho e na Figura 3 e Figura 4
temos as intervenções artísticas nos espaços da escola.
A atividade proposta tinha como objetivo causar impacto na comunidade escolar, provocar um estranhamento, instigar ao questionamento sobre o porquê
dos objetos pendurados em uma árvore e das pinturas das paredes. Qual significado disto? Cada grupo procurou passar uma mensagem para as pessoas e ao
serem questionados, disseram que queriam que as pessoas pensassem sobre o
belo, a reciclagem, ideias inovadoras, gerações do futuro e a sociedade em geral.
Neste processo é importante a avaliação da atividade, provocando no estudante a
autorreflexão da prática realizada.
Outra prática realizada no estágio, que consideramos relevante apresentar
é a atividade relacionada a body-art, linguagem usada por grande parte dos artistas do grupo ADENTRO.
Partimos para apresentação destes artistas e suas produções, como a exemplo da artista Márcia Moreno, que trabalha com projeções sobre o corpo, conforme podemos ver na Figura 5.
Nesta obra a artista traz à tona sentimentos mais íntimos, conforme podemos ver a seguir;

Seus trabalhos apresentam uma potência poética que, como um vulcão, pode entrar em erupção a qualquer momento, liberando uma imensidade de emoções
que, como pulsões, eclodem do inconsciente, dando espaço para a sublimação de
seus desejos mais íntimos. (....) Através da arte faz uma escritura que dura e perdura nas suas perdas. Em seu corpo há a representação de um corpo fragmentado pela pulsão. Ao utilizar a arte, a artista libera suas emoções interiores e divide
com o observador seus sentimentos mais profundos (...). (Monego & Rotta, 2016).

Após a reflexão sobre estes trabalhos e sobre a body art, foi proposto aos estudantes realizarem atividades em duplas, cada dupla deveria realizar interferências no corpo. O resultado foi gratificante, os estudantes adoraram a experiência.

677
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 6 ∙ Body
Figura 7 ∙ Body
Figura 8 ∙ Body
Figura 9 ∙ Body

Art.
Art.
Art.
Art.

Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:

própria.
própria.
própria.
própria.

678
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

As imagens a seguir mostram os resultados finais desta prática, em que a arte se
faz presente nas pinturas realizadas no corpo.
Com isso se encontram nas diversas formas de manifestação artística pontos
tangíveis de comunicação entre elas. O artista, ao trabalhar determinada possibilidade, constrói um campo expressivo que não pode ser limitado por uma ou
outra classificação, permitindo assim diferentes interpretações.
3. Considerações Finais
Com esta pesquisa realizada e apresentada para os estudantes, oportunizamos
a compreensão dos significados de cada obra artística dos componentes do grupo ADENTRO. Observamos que é de fundamental importância instigar os educandos a ter o conhecimento e valorizar a arte e os artistas locais, possibilitando
a ampliação do entendimento sobre arte contemporânea e as obras dos artistas
do grupo, identificando aspectos culturais e sociais.
Esses conhecimentos além de enriquecer de forma significativa a compreensão sobre arte, poderão estimular a comunicação, a criatividade e o desenvolvimento do espírito crítico. Para os estudantes a disciplina de arte é algo
prazeroso que pode transitar, conversar, dialogar. Não é algo proposto com o
objetivo final que todos sejam iguais, mas ao contrário diferentes.
Os materiais utilizados na arte contemporânea são formas e ideias renovadoras trazendo consigo um prazer criativo, de liberdade de expor o que pensa
sobre a arte, onde o artista possa expressar suas ideias de forma livre sem usar
de limitações, impressionando ou não o expectador, colocando em choque o
que é belo na arte, deixando que cada pessoa tenha seu pensamento e interprete a mensagem que a obra remete.
Dessa forma, acreditamos que a proposta apresentada foi de grande valia,
pois conseguimos relacionar a teoria à prática obtendo resultados positivos nas
atividades propostas.
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Resumo: A arte possibilita diferentes refle-

Abstract: The art allows different reflections.

xões, os artistas têm a liberdade de se expressarem utilizando diferentes linguagens
e materiais. Partindo deste pressuposto,
apresentaremos com este artigo intitulado
“As experiências sensoriais na obra de Hélio
Oiticica: Teoria e Prática”, o resultado de
uma proposta de ensino aprendizagem envolvendo crianças do Ensino Fundamental
na disciplina de Estágio em Artes Visuais da
Unochapecó — SC.
Palavras chave: Hélio Oiticica / Brincadeiras
/ Sentidos / Educação.

artists have the freedom to express themselves
using different languages and materials. Under
this assumption we present with this article entitled “The sensory experiences in the work of
Hélio Oiticica: Theory and Practice”, the result
of a leaning and teaching proposal involving
children of elementary school in the discipline
of Visual Arts in Stage of Unochapecó — SC.
Keywords: Hélio Oiticica / Play / Directions /
Education.

1. Teoria e prática na sala de aula a partir das obras de Hélio Oiticica

Hélio Oiticica é um artista brasileiro, que entre os anos de 1960 a 1980, questiona o sistema das artes e propõe múltiplas ações, que vão da pintura, instalação, performance, happnings e proposições. Suas obras provocam, instigam
e convidam o espectador a participar. O corpo se faz presente em muitas de
suas obras, envolvendo os sentidos. É possível observar obras que saem definitivamente do espaço das galerias, dando assim, mais ênfase ao processo de
aproximação do público, fazendo com que muitas vezes o espectador passe a
ser a obra ou parte da mesma, conforme afirma Freire (2006: 21), “(…) o público, que Helio Oiticica chama de participador, é o motor da obra e assume com
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Os novos conceitos de comunicação e interação com a arte, remetem muito a
uma categoria inovadora e que já vem a algum tempo sendo adotada, dando
a oportunidade de se sobressair a um mergulho recente sobre a história e expansão de novas noções artísticas, de forma, de abordagem, de criação e de
estética. Nos anos 1950 surge a expressão pós-moderna, devido as profundas
transformações mundiais ocorridas no início do séc.XX, em que as tecnologias
e os avanço da ciência e da comunicação, fizeram o pensamento da humanidade se voltar para o novo, para algo mais contemporâneo, “ (…) o universo da arte
expande-se, e, definitivamente, a esfera da arte ultrapassa a auto-referencialidade moderna, voltando-se para o mundo real” (Freire, 2006: 9), em que os
conteúdos politicos, antropológicos e institucionais dominam na arte, “(...) As
ações, situações e performances espalham-se pela cidade, misturando os pólos
da criação e recepção da arte, e a figura do artista se dilui” (Freire, 2006: 10).
Neste contexto, apresentaremos o artista Brasileiro Hélio Oiticica que amplia o campo de produção para além da pintura-quadro e realiza trabalhos envolvendo os sentidos, provocando a participação do espectador. O experimentar e o adentrar para a obra, voltado para a questão da aisthesis, “(...) que envolve todo o corpo no sentir, um sentir que dá por todos os poros, mas também
pelos ouvidos, pelo tato.” (Medeiros, 2005: 38).
As expressões do corpo no trabalho desenvolvido de Oiticica, ampliam a
instabilidade do objeto, estendendo os gestos e ações do participador/expectador e abrindo espaços, enfatizando sensações na totalidade dos sentidos,
transformando comportamentos e dando nova forma simbólica a sua poética.
Partindo destes conceitos, apresentaremos o resultado de atividades teóricas
práticas desenvolvidas em sala de aula no Ensino Fundamental, com crianças
de 9 a 12 anos, com o propósito de envolver os sentidos.

681

Introdução

682
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 1 ∙ Nildo da Mangueira, com Parangolé, 1964. Fonte: www.
digestivocultural.com
Figura 2 ∙ Tropicália de Hélio Oiticica. Fonte: http://obviousmag.org/
my_cup_of_tea/2015/03/arte-brasileira---antropagia-cultural-e-o-movimentotropicalista.html#ixzz48g83LFHG,Pesquisada em:10-05-20116.
Figura 3 ∙ Brincadeira da estátua. Fonte: Arquivo Pessoal, 2015.

(...) os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem
que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento
das ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma
vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural,
no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas. (Brasil, 1997: 46)

Realizamos vário jogos com as crianças, procurando envolver os sentidos,
entre eles podemos citar telefone sem fio, telefone mudo, passa anel, cachorro
e o osso, bom dia, estátua.
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sua negação à passividade uma posição crítica na dimensão ética e política”.
O ambiente onde a obra acontece, há uma pluridisciplinariedade de atividades, aonde o corpo, o objeto e a proposta se auto relacionam, é o corpo do
espectador e não somente o olhar que se insere, criando uma participação ativa
do espectador ao qual vai manipular e explorar em um certo espaço o objeto
em si apresentado, conforme podemos observer na imagem a seguir, em que o
rapaz veste o “Parangolé”, obra de Hélio Oiticica que tem como objetivo instigar a participação do público. A obra só acontece com esta participação e é no
movimento que podemos perceber, cor, forma, composição.
A participação do público, em alguns momentos faz com que a utilização do
seus sentidos, como o tato, o paladar, o olfato e a audição, se relacionem ativamente, podendo transpor suas ações como, percorrê-las, vesti-las, agarrá-las e
comê-las, em fim, de todas as formas possíveis de experimentações, sendo assim, o participador troca de função em alguns momentos, passando da função
apenas de admiração para criador, pois ele desenvolve na sua característica de
ativo na obra, função de interpretação para o de experimentar. Sem a participação, a obra é somente objeto.
A partir da contextualização e leitura de imagens das obras do artista, propusemos atividades práticas para crianças do ensino fundamental. Apresentamos para elas o artista e falamos sobre os diversos materiais que o mesmo
utiliza para realizar suas obras, como é o caso da obra denominada “Tropicália”, a qual pode ser descrita como um ambiente labiríntico, com plantas, areia,
araras, poemas-objetos, capas de Parangolé e um aparelho de televisão, como
podemos ver a seguir.
A partir da apresentação da biografia e obras do artista propusemos atividades que estimulam os sentidos como: o olfato, o paladar, o tato, visão e a audição para realizar em sala de aula e como forma de envolver as crianças nas
atividades, utilizamos de brincadeiras e jogos, tendo em vista que;
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A brincadeira da estátua foi realizada com o intuito de fazer eles perceberem como a concentração para o sentido é necessária, com os olhos fechados,
as crianças deveriam formar um círculo. Sendo que no centro deveria ficar uma
com os olhos vendados, e contar bem devagar até 5. Ao final da contagem deve
gritar; “Estátua!”, e as crianças da roda devem ficar imóveis, enquanto ela tenta
achar o colega mais próximo. Quando achar, terá que adivinhar, com a ajuda do
tato, o colega que encontrou. A criança identificada deve ser a próxima a ficar
no centro da roda. Caso não consiga identificar o colega, paga uma prenda, que
será a imitação de um animal escolhido pela turma.
Percebemos o interesses das crianças em participar, essa participação perante o problema desafiado pelo professor faz acontecer a motivação para os
mesmos resolverem, assim cria-se o problema e chega-se ao que se quer alcançar, que é o desenvolvimento critico e construtivo dos alunos.
A ação no jogo, tanto quanto no problema, envolve um objetivo único que é vencer
o jogo ou resolver o problema e, em ambos os casos, o indivíduo se sente desafiado e
motivado a cumprir tal objetivo. Atingir o objetivo implica em dominar, em conhecer,
em compreender todos os aspectos envolvidos na ação e, portanto, produzir conhecimento. (Grando, 1995, p.77).

Na sequencia, realizamos a produção de uma atividade envolvendo o olfato, distribuímos para as crianças um filtro de café para pintarem e desenharem
usando a criatividade. Após a conclusão deveriam colocar materiais contendo
cheiro, dentro do filtro, como exemplo; café, flor, perfume entre outros. Após
todos terminarem a atividade montamos o varal dos cheiros. A seguir podemos
ver menina apresentando o desenho em seu filtro e colocando no Varal.
A atividade motivou as crianças, que ficaram encantadas com a possibilidades de utilizarem cheiro para realizarem trabalhos artísticos.
Santos aborda sobre a importância do lúdico no processo de ensino aprendizagem:
O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa saúde mental, prepara um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção
do conhecimento. (Santos, 2000:12).

Na continuidade das atividade, conversamos com as crianças sobre a questão dos sentidos e das experiências que tivemos, e, propomos fazer um caminho envolvendo agora diferentes sentidos. Ficaram curiosos, como seria possível fazer tal atividade? Explicamos então que colocaríamos no chão um papel

685
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Figura 4 ∙ Estudante mostrando desenho
realizado no filtro. Fonte: própria.
Figura 5 ∙ Estudante colocando o seu filtro do
cheiro. Fonte: própria.

Figura 6 ∙ Estudantes caminhando no caminho
das texturas. Fonte: própria.
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grande e que colocaríamos sobre ele diferentes materiais, contendo diferentes
texturas, como panos, grãos, placas de alumínio, terra, e outros tipos de materiais que tem diferentes relevos, texturas e cheiros. Falamos ainda que após o
caminho pronto poderíamos passar no mesmo para perceber estas sensações.
Ficaram todos empolgados e se envolveram na elaboração do mesmo, conforme podemos ver a seguir.
Após a conclusão do trabalho todos puderam passar pelo caminho e ficaram maravilhados com a possibilidade de caminhar sobre diferentes materiais
e perceberem a diferença entre uma textura e outra, essa experiência foi muito
gratificante, todos se envolveram e gostaram das atividades.
Considerações Finais

Podemos perceber que quando planejamos atividades levando em consideração o perfil a ser trabalhado obtemos um resultado mais satisfatório. As atividades propostas, nesta turma, foram pensadas e realizadas levando em consideração a contextualização teórica, leitura de imagem e o fazer artístico, com
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Figura 8 ∙ Estudantes ajudando na construção
do Caminho das texturas. Fonte: própria.
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isso possibilitamos o conhecimento pedagógico favorecendo a ampliação de
experiências e o desenvolvimento da capacidade criadora.
Os trabalhos realizados foram muito criativos e instigaram as crianças a
curiosidade. Podemos concluir que quanto maior o estímulo, maior será a capacidade da criança criar e se envolver nas atividades propostas.
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Resumo: Foi desenvolvido um projeto sobre

Abstract: The project aims to encourage children

construção de livros. O projeto assentou na
premissa de uma relação espontânea com a
língua portuguesa através da materialização
da aprendizagem formal do português na escrita informal. Ao nível da expressão artística
desenvolveu a criatividade introduzindo a prática do livro de autor dando uma forma própria
ao objecto livro fazendo dele uma peça de arte.
Palavras chave: arte / autoria / conhecimentos / materialização / expressão-artística.

to become authors - as writers, illustrators and
product designers. Reinforces the knowledge
gained in Portuguese subject through the development of an artistic project. Nevertheless, it makes
one homage to the book itself and the relationship
towards reading and writing. In order to develop
artistic skills the project develops creativity, as
well as, writing, plus music and theatre skills.
Keywords: reinforce / art / author / skills.

Introdução
No âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular nos anos lectivos de
2013-14 e 2015-16 foram desenvolvidos projetos sobre construção de livros com
os alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico no entrosamento da Língua Portuguesa com disciplinas de Expressão Artística: expressão plástica, expressão musical e expressão dramática e E.V.T.. O projeto foi promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian com o seguinte slogan: Escreve com as tuas palavras, ilustras com
os teus desenhos, faz da tua obra um livro! O grande objectivo consistiu na premissa
de reunir diferentes aprendizagens num só projeto. As crianças foram conduzidas
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à criação de narrativas numa aprendizagem informal da língua portuguesa. De
seguida, as narrativas criadas foram materializadas em livros de acordo com as
diferentes etapas do desenvolvimento dos respectivos anos escolares. Os conteúdos que interessaram ao projeto consistiram numa aprendizagem fluída e
transversal onde o saber não é um ato isolado, mas antes um espelho de várias
esferas consumado num objeto apenas.
1. Desenvolvimento
O projeto deu início com uma atividade jogo na desconstrução de histórias cujo
objectivo consista em desbloquear a capacidade narrativa e o constrangimento da folha em branco. Nestes momentos foram permitidos erros ortográficos
e problemas gramaticais em prol da criação de uma história. O grande foco
nestes encontros consistiu em validar a capacidade inventiva da criança, bem
como, legitimar a forma como a criança percepciona o mundo que a rodeia e
como o transforma. A atividade jogo foi conduzida por jogos de escrita criativa
inspirados no livro “Gramática da Fantasia” do autor Gianni Rodari. De seguida, seguiu-se a parte formal do português onde os erros ortográficos e a gramática foram trabalhados num texto vivido, experienciado, isto é, um texto que
era seu (criança), trazendo deste modo à criança o “sentido” e o “significado”
da sua aprendizagem.
O conteúdo da escrita foi transversal às áreas de expressão artística para
dar corpo à narrativa criada. Cada ano construiu a escrita em modo colectivo.
A tradução da narrativa no objecto livro esteve intrinsecamente ligado à etapa do desenvolvimento das crianças. O 1ºano no primeiro período encontra-se
nos primeiros passos da aprendizagem da leitura e da escrita e, como tal, tendo
em consideração essa etapa, o livro consistiu num audiobook. A obra intitulou-se de “Rita Fininha e João Caramelo”. O livro teve o contributo da expressão
dramática na narração oral, bem como da expressão musical na sonoplastia da
história criada. A obra “O Kiko e o Funil” do 2º ano por revelar alguns constrangimentos com a escrita formal o seu livro resultou num objecto à manivela
assente numa narrativa visual, acompanhado de escrita e sonoplastia, uma vez
mais, dinamizada pela expressão musical. O 2º ano do corrente ano lectivo teve
como principal mote a representação de uma cena chave da história numa caixa
onde as personagens se deslocavam e o livro representou a forma da personagem principal de nome V3X. O nome da obra é “Engenhoca e V3X”. A obra “A
lenda dos 100 anos” do 3º ano movido pelo seu interesse na tridimensionalidade quis que o seu livro representasse o espaço físico da história resultando
num livro-maqueta. A obra “A caixa mágica” do 4º ano construiu um livro mais

2. Aprendizagem através da experiência
À luz da formação sobre o ensino das artes visuais e a minha atual experiência profissional numa escola de ensino básico cujo modelo pedagógico segue a
metodologia High-Scope (Aprendizagem Ativa), verifico que o projeto que foi desenvolvido toca nalguns aspectos que importa aqui refletir sobre a aprendizagem
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tradicional assente na escrita e no desenho porém, integrado numa caixa de luz
representando desta forma uma cena-chave da história. A obra “Diário Amaldiçoado” do corrente 5º ano representou o livro com uma encadernação inspirada
no universo asiático de modo a espelhar o ambiente da narrativa criada. Por
fim, o 6º ano, apresentou a obra “A fuga da Princesa Lili”. Por apresentar alguns
constrangimentos no desenho figurativo (académico) manifestou particular interesse na ilustração abstracta. Foram encorajados a representar o conceito em
detrimento do concreto (significado), ou seja, uma abordagem conceptual em
vez da tradução gráfica literal. Neste livro fizeram uso da técnica mista (colagem e pintura) para potenciar esta abordagem.
A metodologia aplicada em todas as turmas foi uma adaptação da metodologia projectual (Munari, 1981). Uma vez apuradas as necessidades na criação
de cada livro, estas foram interpretadas como tarefas e distribuídas por pequenos grupos de trabalho. As tomadas de decisão foram coletivas e individuais em diferentes momentos. A tomada de decisão sobre as cenas a serem
representadas consistiram numa tomada de decisão colectiva. As representações das cenas foram individuais. Já escolha da representação das personagens principais foi uma tomada de decisão colectiva pois surgiu a necessidade de trazer coesão gráfica na identidade da representação da personagem
principal. Assim sendo, cada criança representou a personagem principal, de
seguida, foram a votos e prevaleceu a representação mais votada. No decorrer
da ilustração do livro nas cenas que exigiam a representação da personagem
principal os alunos tinham em consideração o grafismo da personagem principal mais votada criada pelo seu par. Este episódio veio promover a autoestima e autoconfiança dos alunos cujos trabalhos foram votados. Os trabalhos
escolhidos pertenciam a alunos de temperamento tímido com alguns rasgos
de insegurança. Esta vivência foi igualmente interessante por contribuir na
aprendizagem do desenho em alguns alunos com sinais de constrangimentos no aspecto formal do desenho. Verifico que na perspectiva do aluno quando acede ao desenho de um par como referencia revela ser mais eficiente na
aprendizagem de pequenos aspectos no desenho da figura face à referência
do grafismo do professor.

692
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

através da experiência, tendo como principal foco, a metodologia High-Scope.
A abordagem High-Scope foi um modelo que surge com a necessidade de trabalhar com as crianças “em risco” de bairros pobres em Ypsilanti, Michigan, nos
Estados Unidos (Weikart, 1995). Este projeto foi iniciado por David P. Weinkart,
em 1970, para dar resposta ao insucesso persistente de alunos do Ensino Secundário provenientes de zonas desprestigiantes dos subúrbios. No entanto, foi
mais tarde concluído que o insucesso escolar destes jovens estava relacionado
diretamente com a inadequada preparação escolar que haviam tido ao longo
do ensino básico (Weikart, 1995). Desta forma começou a ser debatido que o
mais adequado seria atuar com o projeto High-Scope “Perry Preschool Project”
(como foi inicialmente conhecido) desde logo a partir dos três, quatro anos nesta zona geográfica. Este modelo vem assim privilegiar duas características diferenciadores face ao ensino tradicional: a primeira é que a criança deve estar
ativamente envolvida na aprendizagem e construir o conhecimento a partir da
interação com o mundo que a rodeia: com pessoas, materiais e ideias. O segundo assenta num papel ativo e respeitador dos adultos cuja premissa consiste no
ensino e orientação das crianças na construção da sua própria compreensão do
mundo. Este modelo tem subjacente valores e princípios pedagógicos que assentam em proporcionar à criança um ambiente físico estimulante para trabalhar e brincar, integrado numa rotina diária consistente que integre o processo
de planear-fazer-rever, através de interações positivas entre adulto e criança. A
avaliação diária da criança é baseada no trabalho de equipa e também consiste
numa atividade cujo objectivo remete para a análise e compreensão da aprendizagem e da vivência da criança. Os princípios curriculares do modelo High-Scope, assentam na horizontalidade na interação adulto-criança, onde os adultos
relacionam-se com as crianças não como chefes assumindo posições hierárquicas, mas como amigos e companheiros. Defende que os adultos devem apoiar
as crianças nas suas atividades, encorajando-as a optimizar as suas próprias capacidades e a encontrar as soluções para os seus problemas. Em vez de punir e
isolar, os adultos devem ajudar as crianças a discutir as situações com as quais
são confrontados. Os conflitos são encarados como oportunidades que ajudam
as crianças a desenvolver a sua socialização e a aperceberem-se do efeito das
suas ações nos outros. Para o modelo da aprendizagem ativa, o ambiente físico
da aprendizagem é de extrema importância. As crianças têm um desejo natural
de perceber o mundo à sua volta e a metodologia da aprendizagem ativa visa
estimular essa descoberta de forma espontânea e independente através duma
preparação prévia do ambiente de aprendizagem. Os espaços são organizados em áreas temáticas e os materiais guardados e rotulados com símbolos
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Figura 1 ∙ Livro
Figura 2 ∙ Livro
Figura 3 ∙ Livro
Figura 4 ∙ Livro
Figura 5 ∙ Livro

do
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Fonte: própria.
Fonte: própria.
Fonte: própria.
(2015-16) Fonte: própria.
(2015-16) Fonte: própria.
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Figura 6 ∙ Livro do 5º ano (2015-16) Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Livro do 5º ano (2015-16) Fonte: própria.
Figura 8 ∙ Livro do 6º ano (2015-16) Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Livro do 6º ano (2015-16) Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Livro do 6º ano (2015-16) Fonte: própria.
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perceptíveis, ficando totalmente acessíveis às crianças, com vista a serem usados autonomamente. O currículo High-Scope atribui uma grande importância
ao planeamento estrutural da aprendizagem e à seleção dos materiais adequados. As crianças integradas num contexto de aprendizagem ativa, têm a oportunidade de realizar escolhas e tomar as suas próprias decisões. Estas diferentes
áreas contêm materiais facilmente acessíveis que as crianças podem escolher
para depois usarem conforme o que tinham planeado, levando assim a cabo as
suas brincadeiras e jogos.
Porém, faço notar as notas de Hannah Arendth que levantam dúvidas sobre o paradigma das teorias modernas da educação no que respeita à horizontalidade na relação entre adulto e criança assentes no ensino e na aprendizagem. Para Arendth, a relação entre crianças e adultos, a formação dos professores e o pragmatismo em relação ao processo de ensino são abordados como
algo que contribui para a precipitação da crise na educação. A emancipação
das crianças frente à figura dos adultos acaba por sujeitá-la a autoridade mais
“tirânica” do seu próprio grupo — excluindo as crianças do mundo adulto — o
que teria conduzido a dois sentidos extremos: por um lado a um conformismo
por parte das mesmas, por outro a delinquência (Arendth, 2011). Acresce-se,
o fato da pedagogia ter se afastado das matérias específicas, do conhecimento
técnico, àquilo que efetivamente deve ser ensinado. O que, segundo Hannah
Arendt, a teria feito aproximar-se apenas de questões metodológicas o que
acabou por refletir-se na formação precária dos professores que culminou no
“abandono” dos estudantes “aos seus próprios recursos”. A crítica vai ao encontro de que cada vez mais o professor deixou de ser autoridade em termos
de conhecimento técnico (Arendth, 2011).
Arendth destaca ainda que o entusiasmo pelo novo e pela igualdade como
elemento intensificador da crise que, somado à aceitação servil e indiscriminada das teorias pedagógicas modernas, tornam a crise ainda mais aguda.
O erro das teorias pedagógicas tradicionais do passado via a criança como um
pequeno adulto e a aprendizagem que lhes chegava tinha um carácter determinista e pouco transformador da sua existência (criança como sujeito) e do seu ambiente envolvente. Ora a entrega total dos conteúdos, da livre tomada de decisão
da criança sobre os mesmos, bem como, da deslocação no espaço da aprendizagem ao serviço das necessidades da criança sem o vínculo do adulto é também
vê-la como um pequeno adulto, abandonado aos seus próprios recursos.
Segundo Arendth, a educação moderna tenta estabelecer um mundo próprio das crianças, destruindo as condições necessárias para o seu desenvolvimento e crescimento. Porém, questiona que esse procedimento possa ser o
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resultado da educação moderna, tanto mais que essa educação declara ter por
único objectivo servir a criança e contestar contra os métodos do passado justamente por eles não tomarem na devida conta a natureza profunda e as necessidades da criança. Arendth, vê a criança como um ser que não conhece ainda
o mundo, e devemos introduzi-la no mundo de forma gradual. Na medida em
que a criança é nova, devemos zelar para que esse ser novo amadureça, inserindo-se no mundo tal como ele é. Os educadores fazem sempre figura de representantes de um mundo do qual, embora não tenha sido construído por eles,
devem assumir a responsabilidade, mesmo quando, secreta ou abertamente,
o desejam diferente do que é. Esta responsabilidade não é arbitrariamente imposta aos profissionais do ensino. Para Arendth, ela está implícita no facto de os
jovens serem introduzidos pelos adultos num mundo em perpétua mudança.
No caso da educação, a responsabilidade pelo mundo toma a forma da autoridade. A autoridade do educador e as competências do professor não são a mesma coisa. Ainda que não haja autoridade sem uma certa competência, esta, por
mais elevada que seja, não poderá jamais, por si só, engendrar a autoridade.
A competência do professor consiste em conhecer o mundo e em ser capaz de
transmitir esse conhecimento aos outros. Mas a sua autoridade funda-se no seu
papel de responsável pelo mundo. Face à criança, é um pouco como se ele fosse
um representante dos habitantes adultos.
A autoridade do adulto no vínculo da aprendizagem da criança advém da
responsabilidade do adulto para com a representação do mundo onde a criança
se está a enraizar, bem como, a responsabilidade do adulto na mediação entre a
criança e o mundo.
Conclusão
Faz da tua obra um livro, vem primeiramente homenagear o livro fazendo dele
uma obra de arte, bem como, reconstruir a escrita e reforçar conteúdos do ensino curricular. Consiste num projeto que se propõe à prática da metodologia
High-Scope, reconhecendo que o “poder para aprender reside na criança, justificando deste modo o foco nas práticas de aprendizagem através da ação” (Weikart, 1995:1). Através da aprendizagem pela ação — viver experiências diretas e
imediatas e retirar delas significado através da prática e da reflexão — as crianças constroem conhecimento que as ajuda a dar sentido ao mundo. O projeto
desenvolvido pretendeu desbloquear a página em branco na vertente da escrita e do desenho. Conteúdos de cariz científico, bem como artístico, através do
exercício de reprodução de órgãos do corpo humano no formato tridimensional
com preocupações da analogia ao nível da forma, textura e de escala.
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Por fim, a prática da aprendizagem pela ação promove estratégias de interação positivas e fazem um reforço positivo constante no crescimento do aprendiz. Está centrado na riqueza e no talento da criança, estabelecendo com elas
relações verdadeiras, apoiando as suas brincadeiras e encorajando a criança na
resolução dos seus problemas no decorrer do seu crescimento. Pretende proporcionar um ambiente seguro onde a criança se possa expressar com liberdade e confiança os seus pensamentos e sentimentos (Weikart, 1995). O projeto Faz da tua obra um livro posto em prática por uma metodologia assente na
aprendizagem ativa, propõe a o encorajamento da escrita de autor, bem como,
os elementos formais aprendidos na unidade didática Português, encarando
uma atividade jogo como ponto de partida integrando-o com o currículo estético e artístico de expressão plástica e musical na criação do livro.
No entanto, apoiada pela tese sobre a Crise na Educação de Hannah Arendth,
o adulto neste processo de aprendizagem é o interlocutor principal do ensino
e da aprendizagem da criança, conduzindo-a pelo caminho da descoberta do
seu mundo interior e do mundo exterior. Nesta mediação o adulto terá que estar vinculado com a aprendizagem da criança salvaguardando a supervisão das
suas tomadas de decisão (da criança) em prol do seu desenvolvimento pleno,
bem como, ser responsável na representação do mundo exterior. Fazendo valer
a sua autoridade nessa representação e na mediação do mundo exterior e da
ação da criança nele.
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Society for Education Through Art (InSEA) as an
organization enabling networking possibilities for
the community of visual arts researchers, teachers
and educators. Skills for the 21 century education
are described to explain the need to improve our
tools for advocacy. The paper describes Egyptian
Visual Art Education in current days and brings
up some innovative approaches to art education
in the country.
Keywords: InSEA / skills for the 21 century /
Visual Arts Education / Egypt.

Visions of the Future

From its beginnings InSEA members believed in art education as a tool to transform the society. The preamble to the Constitution reveals the idealism of the
founding members of InSEA and their belief that:
Education through art is a natural means of learning at all periods of the development of the individual, fostering values and disciplines essential for full intellectual,
emotional and social development of human beings in a community (InSEA Constitution, 1954).

Since then, members had actively worked for advocacy of arts in and
through education, playing an important role in UNESCO discussions, namely
in the beginning of the twenty-one century with the UNESCO Road Map of
Education in 2006 and the Seoul Agenda for Arts education in 2010. In each
world or regional InSEA congress many papers bring evidence showing that the
arts play a vital role in encouraging students to learn in physical and embodied
ways, by inviting them to collaborate with peers and by developing their cognitive and emotional capacities as they learn in, through and about the arts. Data
about the role of visual arts in education is needed in all countries of the world
to reinforce or maintain the presence of the area in education for all. More and
more the policies require for such evidence and it is important that the experts
in the field and the key agents such as art teachers and art educators make visible the results of their projects both in research and practice. According to the
report produced by Ellen Winner, Thalia Goldstein and Stéphan Vincent-Lancrin for OECD (Winner et al, 2013) arts are unique and bring specific outcomes
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Abstract: The paper presents the International

ciedade Internacional de Educação Pela
Arte-InSEA, organização onde as autoras se
vinculam, como uma comunidade de investigadores, professores e educadores de artes
visuais. Discutem-se ferramentas essenciais
para a educação do século vinte e um e a necessidade de justificar a importância da educação artística. O artigo descreve alguns aspetos da educação artística-visual no Egipto
referindo experiencias inovadoras levadas a
cabo nesse campo.
Palavras chave: InSEA / Egipto / ferramentas para o século XXI / educação das artes
visuais.
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Resumo: Neste artigo apresenta-se a So-
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for students in a society where cultural goods are traded and bring economic
growth, as a way to produce users and train future artists and cultural producers, however we don’t have enough data to prove it.
The 21st Century has ushered in a post-technological world order and the
arts should be employed wisely to prepare students to succeed in this changing global community where the great majority of information is transmitted
by visual media. Thus visual literacy is a key competence to read, transform and
produce communication in order to keep our freedom of though and expression (Eisner, 19991; 1996). The world is dominated by a knowledge based global economy that is driven by consumerism, technology, diversity, polarization,
violent disagreements among peoples and great disparity between people and
communities. It seems that our old models of education are unprepared to educate students to succeed in the future. Some directions are pointing to an education from an economical point of view towards competitiveness and innovation.
Some other directions are pointing towards more humanistic and sustainable
values. The consensus between educational experts seems to be that the education of students should be comprised of critical thinking and problem solving skills, communication skills, creativity and innovation skills, collaboration
skills, information and media literacy skills, and intertextual learning skills. It
seems, also that the market place and estimates for the demands of the century
are pointing towards a need for creativity and entrepreneurial thinking—a skill
set highly associated with job creation. The ability to think unconventionally,
question the herd, imagine new scenarios is now highly valued by the society
(The Partnership for 21st Century Skills, 2008). Another set of skills that are
considered important in this technologically interconnected global economy
is life skills and these include: leadership, ethics, accountability, adaptability,
personal productivity, personal responsibility, people skills, self-direction, and
social responsibility.
Arts Education in Egypt

Historically, education in the Visual Arts in Egypt was limited to the College of
Art Education in Cairo founded in 1957. Its 500 a year undergraduate and 100
graduate students were barely sufficient to the need for teachers of the visual
arts in high schools and resulted in relegating primary and elementary students
to teachers in possession of only high school diplomas. To address the need for
qualified teachers in underserved areas, Egypt opened 23 Colleges of Specific
Education in 1988-2015, each with a department of Visual Arts Education. The
graduates of these schools tend to remain in their local communities rather

Establishing Content Criteria for Visual Art Education
in General Education grades 1-12

When Egypt first established national content standards for general education
grades 1-12 in 2003 it failed to address any of the arts. Student and teacher art
books were withdrawn from the schools and art was relegated to after school
voluntary activities. By 2007, with the founding of NAQAA, the arts were determined important vehicles of generic skill development for all children and
defined as compulsory core subjects. This project addressed the need for Visual Art Education content criteria in grades 1-12 that had not yet been fully
articulated and was designed to reflect the accreditation criteria which everyone received. In June, 2008, NAQAA A charged a committee of educators representing the College of Education, the College of Art Education, the Ministry
of Education, and the National Council for Educational Research, Curriculum
and Assessment to develop criteria for Visual Art Education in grades 1-12. It reviewed national and international Visual Art curricula and performed a needs
assessment of Visual Art Education in Egyptian schools.
The committee produced a document that defined, Visual Art Education,
Content Criteria for Visual Art Education, and Visual Art Student Skill Acquisition (See Appendix). The most important outcome of these efforts has been
the dramatic change in the Ministry of Education’s position vis a vis Visual Art
Education in grades 1-12. Not only has it reintegrated Art as a core subject in
the curriculum but has, for the first time, entered a formal partnership with the
Ministry of Culture that will continue to improve and enhance art education by
providing schools with art work, establishing artist in residence programs and
supply other support (Sidky et al, 2010).
The case of Bantna vocational education girls art and
drama high school program

To illustrate how art education in Egypt is now carrying on contemporary issues
of participation; critical thinking and decision making we will present the case
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than migrate to the capital thus addressing the lack of the arts in their often
closed and conservative communities, schools and colleges. They established
art activities for children with special needs. Murals appeared on community
buildings, local festivals included various forms of art and previously gendersegregated students worked and played together. The teachers exhibited their
art and were soon assisting local crafts people to develop new techniques and
diversify their handiwork.
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of a woman craft arts education program taught at one of the vocational education high schools in Cairo through an educational unite during a four month
period , twelve weeks for exploration of craft skills involving written emotions
and affective reflections and reflection about TV novels .
The novel Zaat was interpreted into a television series in 2013. It offered a
very detailed view of a girl named Zaat’s struggles and feats. Sewing plays a very
important role in her life. It becomes her engagement of life and her second
source of income. She starts by making households like bed sheets and sofa
coverings. Zaat moves on to making scarves and head covers for her colleagues
at work. She dressed up her two daughters and herself. She made herself dresses and night gowns for her colleagues at work. Taking the novel as a starting
point as well as “utopian ideals,” to create feminist art, often in non-traditional
ways to “change the world” the girls vocational education program aimed to :
— Starting off with a hoppy filling free time and giving hope
— Time engagement filling project success and financial options and
availabilities
— Dedication changing to a profession as she starts vending and trading for money and extra income
— Craftsmanship like worshiping prayers , every day duty
— Changing to professionalism of a job or work criteria.
Through the girl’s participation in the activist Banatna vocational art program, girl students developed skills for critical thinking, leadership, community engagement, and communication. While creating craftworks rooted on
Egyptian family art, they engaged in three learning and teaching processes that
were key to the development of these skills. Finally, students learned to see art
as a way of future prosperity “teaching” the audience. They sought to present
their ideas with a twisted balance between message and aesthetics, and developed communication skills on their way to final the process.
The case of KHayralah 2000 child artist — family program
for children at risk at south of Cairo 2008-2013

This project involved community activist and NGO’s of Masr Kadima district
south of Cairo intending to connect modern Cairo with the old city contributing
to the enhanced Egyptian child character. An after school education program
was created and supported by community docents and training community
personal helping the program to grow for five years affected 2000 child from

— Community Roles
These activities helped students recognize the importance of communities and
that citizens of a community have certain responsibilities. An online activity
for early day care and young primary readers allows students to explore and
describe roles of different community workers members.
— Communities Long Ago
Students explore online the events leading up to the first Muslim and Coptic Pilgrim community many years ago Cairo starts up fatimy city. They can also
learn about life in the “olden days” with hands-on activities. In these activities, students will recognize that communities and countries have histories,
compare and contrast communities today with those in the past, and recognize holidays as ways of celebrating enhance old Cairo history.
— Communities Near and Far
Students learn more about their own communities through mapping small
groups of crafts, reading, and art activities. They also learn about other
communities by exploring the holidays celebrated in different cultures.
Through these activities, students identify important features of their own
closed communities, as well as recognize that each community has its own
holly and reserved customs.
The case of Museum in Boxed — Egyptian museum family
and school outreach cultural program 2016

Museum education Arts are unique because it focuses on learning by doing.
That means designed activities for people of all ages to learn about ancient
Egyptian works of art from the collection by participating in hands-on classroom workshops. The activities we create to accompany works of art prompt
visitors to engage in ways that are different from the standard educational approach of a wall label. Project mentors wanted to provide experiences where
visitors can make personal connections by drawing, writing, making, and discussing works of art with each other.
This kind of active engagement carries a certain humiliation; many people assume that it’s only for kids, mainly because visitors are used to seeing
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900 families. Created engagement content core curriculum depended on the
main three factors: 1) Community Roles, 2) Communities Long Ago, 3) Communities Near and Far:
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activities like these in children’s museums. Part of our design process is to evaluate visitors’ experiences by observation, interviewing and counting. Having
ancient king or queen in a box with everything belonging to their family ancient
Egyptian history excites kids and adults. Learning at half of our participants are
educator’s adults and that there is a reoccurring theme in their comments regarding why they participate. Draw, Write, Make, and Talk about art? Because it
connects everyone to an enjoyable childlike curiosity and creativity, as an adult,
often takes a backseat to other responsibilities and tasks.
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Appendix

— Collaboration
Group activities in art craft and design and
community service.
— Information literacy
Visual and verbal knowledge and
understanding of national and world art
history.
— Media and technology
Using technology to create, perform and
conduct research in the arts and advocate
for art education. Use technology as a
tool to access visual and digital media
and verbal information. Encourage and
promote the development of art practices
through digital media.
— Flexibility and adaptability
Create multiple divergent thinking, sketches,

General Skill Criteria for Visual Art
Education in Egypt
— Creativity and innovation
Creativity, innovation and imagination in art
production and personal insight. Using the
arts to express ideas, emotions and beliefs.
— Critical thinking and problem solving
Critical thinking, reflection, evaluation, art
criticism, art appreciation and aesthetic
response to art and nature, building criteria
for evaluating art work.
— Communication
Visual and verbal communication, cultural
diversity.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Curriculum for Visual Art Education as a
Core Subject in grades 1-12 in Egypt
History and Culture
International art heritage and tradition
Contemporary art styles and time periods
Egyptian art heritage and traditions
Crafts and folk traditions
Art museums and galleries
Cultural, personal and practical functions
of art
Aesthetics and Art Valuing
Principles and Elements of art
Expressive Techniques
Visual and aesthetic forms in nature and art
Creative Expression and Art Production
Creating and developing ideas
Reflecting and revising ideas in subjects
Applying design concepts in art work
Expressive use of media tools and
technology
Art Criticism and Communicating Meaning
or Purpose
Basics of art criticism
Criteria of informed judgment in art
Basic tools for discussing art
Summative evaluation and meta-analysis
Communicating social and personal values
Connecting Art with other Knowledge Fields
Integrating visual art with other art forms
Integrating visual art with other disciplines
Art Activities and Community Needs
Role of art in society
Small partnership projects and craft
development
Directing artistic workshops and museum
education projects
Careers in art and design
Art in other jobs and careers
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ideas and integrating the arts and making
connections among the arts and other
disciplines.
— Initiative and self direction
Relating art activities to community needs,
engaging in art activities. Participating in
the community’s cultural and artistic life.
Relates art activities to community needs,
knowing various careers for
art in the community and understanding
the productive role of hand crafts, art
workshops and exhibitions in society.
— Global awareness
Understanding the relation between national
and international history of art and
popular art.
— Civic Art Education
Recognize the role of Arts Education in
preparing audiences and different
sectors of the public to appreciate artistic
manifestations.
— Leadership and responsibility
Choose art work to produce portfolios of
original art work; participate in solo or
group exhibitions.
— Productivity and Accountability
Using personal commitment and vision when
reflecting upon and evaluating art.
Demonstrate mastery of complex art
techniques and skills. Pays great
attention to details.
Using personal commitment and vision when
reflecting upon and evaluating art.
Demonstrate mastery of complex art
techniques and skills. Pays great attention
to details.
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Resumo: Este relato refere-se a uma atividade

Abstract: This report refers to an activity devel-

desenvolvida com alunos do 1º ano do Ensino
Médio, nas aulas de Arte de um colégio particular na cidade de São Bernardo do Campo,
São Paulo, Brasil, entre fevereiro e março de
2016. O corpo e o desenho são o foco desta
proposta na qual foram utilizadas obras da
artista brasileira Edith Derdyk como referências. O corpo do aluno é o princípio dos trabalhos artísticos desenvolvidos; a linha e o espaço são seus elementos substanciais.
Palavras-chave: linhas / espaço / corpo / desenho / experiência.

oped with students of the 1st year of High School,
in the Art classes from a private school in São
Bernardo do Campo, São Paulo, Brazil, between
February and March 2016. The body and the
drawing are the focus of this proposal in which
were used artworks of Brazilian artist Edith
Derdyk as references. The body of the student is
the main of the artworks developed; the line and
space are the substantial elements.
Keywords: lines / space / body / drawing / experience.

1. Referência artística
Para tal experiência, decidimos apresentar aos jovens a artista brasileira Edith
Derdyk que trabalha, intrinsicamente, com a linguagem do desenho em suas
obras e que têm o corpo como participante delas de modo profundo.
Derdyk relaciona-se com dois elementos fundamentais para o desenho
existir: a linha e o espaço. Porém, em suas obras a linha não se dá sobre um
plano bidimensional, gerada por pinceladas de tintas, traços a lápis ou canetas,
mas se dá no tridimensional, que é o próprio espaço que a obra ocupa. E este,
por si só, caracteriza o suporte do trabalho da artista – não há telas esticadas,
folhas pintadas ou pedras esculpidas; a artista trabalha com linhas palpáveis,
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Introdução
O corpo é fundamental para o processo do desenho. Os braços gesticulam a
linha, o peso das mãos no papel registra o pensamento, os ombros arqueiam, o
tronco se curva perante o suporte, mas também se afasta com cautela; os olhos
correm o espaço, se fecham para o recomeço, procuram novas linhas, descobrem outros caminhos. Emaranhados sensitivos e perceptivos correm em velocidade no corpo que desenha; notações, seleções, indagações e pausas; são
alguns destinos que somos convidados a percorrer ao desenhar.
Como linguagem unicamente humana, o desenho conota uma percepção
imaginária antes de uma produção concreta ou palpável. Se constrói no pensamento e no intelecto, promove questões cognitivas tão exatas quanto os enigmas da ciência (Arnheim, 2004:153). Podemos afirmar que nele está compreendida a concepção do escultor para seu trabalho sobre a pedra, está a paisagem
imaginada pelo pintor para a tela, é concebida a composição do fotógrafo ao
enquadrar a cena; compõe o ser e estar do homem que expressa sobre si próprio
desde os primórdios da humanidade quando já utilizava o desenho nas paredes das cavernas. Desenhar é uma maneira de comunicar os anseios, as crenças, os medos, os sonhos, os desejos, as percepções; é expor e refletir sobre si
mesmo; “Desenhar concretiza material e visivelmente s experiência de existir”
(Derdyk, 2010: 63).
Portanto, o que acontece com corpos que se permitem experimentar o desenho? Com a necessidade de experimentar situações que envolvessem o desenho e o corpo, cernes deste relato, propusemos aos estudantes entre 15 e 16 anos
do 1º ano do Ensino Médio, vivenciar o corpo como temática essencial de seus
processos criativos. As atividades foram desenvolvidas nas aulas de Artes entre
fevereiro e março de 2016 em um colégio particular na cidade de São Bernardo
do Campo, São Paulo, Brasil.
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que rabiscam o espaço tridimensional no qual expõe seus trabalhos; o espaço
(Figura 1) é preenchido com linhas suspensas no ar que desenham o que realiza
previamente em esboços (Figura 2).
O corpo é peça fundamental para as obras, pois é a partir dos movimentos da artista que a obra se constrói; sai do esboço e do planejamento para se
materializar concretamente por intermédio do corpo que se desloca no espaço
para desenhar as linhas, fixando-as nos planos do espaço (Figura 3); membros,
tronco e cabeça se movem em direção ao mesmo objetivo.
Logo, se o corpo da artista participa das obras como elemento primordial, o
que acontece com o corpo de quem as observa e frui? Enquanto caminhamos em
volta de uma obra de arte, ou qualquer outro lugar, nossos corpos traçam linhas
no espaço, os braços se movem, as pernas se deslocam, a cabeça e o tronco se
torcem. Se pudéssemos marcar o ar que nos envolve com os movimentos cotidianos, registrando-os com tintas, seriam nítidos os desenhos corporais que
fazemos. Não conseguimos fazê-lo deste modo, mas podemos perceber tais
linhas corporais no espaço por meio de fotografias; as imagens podem ser desenhadas pela luz captada pela câmera. Notamos isto na integração do corpo da
artista, agora como observadora e fruidora, com seu trabalho (Figura 4).
2. Proposta
Observadas algumas fotografias de obras de Derdyk, conversamos sobre
o corpo no espaço como elemento fundamental de um trabalho artístico.
Refletimos que só há obra para esta artista quando o corpo dela se integra com
o espaço e com as linhas que deseja desenhar; é preciso se deslocar por inteiro –
corpo, pensamento e ação. O desenho é o objetivo e o resultado do trabalho, já o
corpo é a peça elementar para o processo de criação nas obras de Edith Derdyk.
Sendo assim, entendemos que o corpo desenha no espaço; seja por meio dos
movimentos de dança de um bailarino, das ações do esportista, pelos passos percorridos sobre a calçada, ou nas relações de um artista e sua obra. Portanto, se
encontramos linhas no espaço com o corpo em diferentes contextos, compreendemos que ele pode ser o princípio, o meio e o fim para um trabalho artístico.
2.1. Observação do corpo
Partindo deste princípio, propusemos que os alunos realizassem uma observação do próprio corpo. Cada estudante deveria fazer em casa uma foto de si de
corpo inteiro, mas com um pedido específico: era necessário registrar o corpo
com uma pose. Era permitido dobrar braços, esticar pernas, girar a cabeça, flexionar o tronco; não era preciso que a fotografia tivesse registros de movimentos
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Figura 1 ∙ Obra Volume Perdido, 2013, SESC, São José dos
Campos, São Paulo, Brasil. Fonte: www.edithderdyk.com.br/portu
/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=1&cod_Serie=64
Figura 2 ∙ Esboço para a obra Arcada, 2013, Funarte, Prêmio
Artes Visuais. Fonte: www.bamboonet.com.br/posts/edith-derdykexpoe-na-funarte-trabalhos-inspirados-pelo-genesis-1
Figura 3 ∙ Edith Derdyk montando uma obra com grampeador
e linhas. Fonte: www.edithderdyk.com.br/portu/biografia.asp
Figura 4 ∙ Obra Metragem, 2011, SESC Bom Retiro, São Paulo,
Brasil. Fonte: www.edithderdyk.com.br/portu/comercio.asp?flg_
Lingua=1&cod_Artista=1&cod_Serie=59
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desenhados no espaço como vimos na Figura 4, pois estes seriam experimentados, posteriormente, em sala de aula com outros meios.
Com as fotos em mãos, cada um foi desafiado a observar as linhas do próprio corpo e registrá-las por meio do desenho a lápis de cor. Traçar as linhas e
analisar, calmamente, cada parte do corpo para passar para o papel era essencial já que o desenho feito com tal material não seria apagado; isto causou um
certo desconforto inicial pois havia o medo de começar algo sem poder apagar,
se preciso. Neste momento foi muito importante esclarecer que não há erro em
um traço sobre o papel, ele é a percepção registrada naquele momento e envolve
a atenção dispendida, logo, se houver energia envolvida no que está sendo realizado tal atenção se volta para a atividade, promovendo ordem e coerência no
que se produz e não há tempo para outras informações ao redor, nem medos.
Quando alguém necessita das suas melhores capacidades para enfrentar os desafios
de uma situação, a sua atenção é totalmente absorvida pela actividade. Não resta
nenhuma energia psíquica para processar qualquer informação além da que a
actividade proporciona. Toda a atenção está concentrada nos estímulos relevantes
(Csikszentmihalyi, 2002:84).

Os desenhos surgiam; ocupavam o espaço do papel e ganhavam a confiança
dos alunos-artistas. Primeiramente, eles deveriam desenhar o corpo por inteiro,
se preocupando em registrar apenas as linhas, sem luz e sombra ou qualquer
outro preenchimento, em seguida teriam que escolher, com a mesma atenção
sobre as linhas, somente um detalhe do corpo a ser desenhado (Figura 5).
2.2. Síntese com linhas e cores
Com a atenção voltada para uma determinada parte do corpo na fotografia,
esta experiência se deu com linhas de barbante, remetendo à mesma prática
de Edith Derdyk. O desafio criativo e perceptivo do desenho do corpo deveria
ser feito com as linhas coladas sobre a folha; os alunos poderiam recortar o barbante, se preciso, para chegar no formato desejado.
Feito isto, a proposta cromática foi dada: preencher os espaços delimitados
pelas linhas com giz pastel seco e o fundo do desenho com tinta guache. A esolha de cores deveria agradar pessoalmente o aluno e não, necessariamente, ser
como as que estavam na fotografia observada.
Questões compositivas quanto o uso das cores e possíveis maneiras de
solucionar o desenho com o barbante, foram indagações surgidas durante
a prática e que eram respondidas conforme os alunos experimentavam o
trabalho (Figura 6).
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Figura 5 ∙ Aluno desenhando a partir da observação da fotografia
do seu corpo. Fonte: própria.
Figura 6 ∙ Aluno utilizando o barbante, o giz pastel seco e a tinta
guache. Fonte: própria.
Figura 7 ∙ Aluno no processo criativo que tem a mão como
protagonista do desenho. Fonte: própria.

712
Novos lugares para a educação artística: o V Congresso Matéria-Prima, ISBN 978-989-8771-44-5

Durante esta etapa, eles se mostravam curiosos para saber qual seria a próxima solicitação feita, o que deveriam criar, qual seria o próximo desafio; o que
era antes estranho, agora se tornara desafiador. Por isso, encontramos aqui, o
que reconhecemos como uma experiência singular, pois, “Nessas experiências,
cada parte sucessiva flui livremente, sem interrupção e sem vazio não preenchidos, para o que vem a seguir” (Dewey & Boydston, 2010:111).
2.3. Mãos e Pés
Tendo o corpo como tema principal para o desenho e como instrumento de trabalho para tanto, os estudantes utilizaram as mãos e os pés como protagonistas
dos desenhos nesta fase.
Na primeiro processo, colocaram as mãos sobre o papel em posições variadas – dobrando os dedos, afastando-os, unindo; se preocupando em compor o
espaço visualmente; cada posição correspondia à uma diferente cor de linha de
contorno.As linhas desenhadas eram registros do próprio corpo sobre a folha, e
não mais da observação dele.
Ao concluírem os desenhos das mãos, escolheram algumas cores e coloriram um ou outro espaço da composição; selecionaram também uma posição de mão para se destacar, cobrindo o contorno dela com colagem de barbante, em seguida, reforçando esta linha com pintura de caneta hidrográfica.
Finalizado o cromatismo, foi solicitado recortar a composição, tirá-la do papel
com a tesoura, sem nenhum traço prévio, desenhando com o movimento por
meio deste instrumento. O recorte foi colado em um novo papel colorido a escolha do aluno. No novo fundo, as linhas das mãos se expandiram para o espaço;
alongadas mantiveram harmonia entre mãos, linhas, barbante e fundo (Figura
7). Podíamos perceber o quanto as composições tinham vida própria, além das
escolhas de cada aluno. A cada contorno feito, a cada sobreposição disposta no
papel, novas imagens e novas ideias nasciam; o processo de criação do trabalho
se dava no corpo do aluno, no corpo do papel e com o corpo de cada um.
No segundo momento, os pés foram o tema do trabalho. Era preciso descalçar
os sapatos e pisar sobre a folha de papel para desenhar algumas vezes o contorno
dos pés; porém, diferente da proposta com as linhas das mãos, os espaços criados
pelas sobreposições dos pés deveriam ser preenchidos com palavras que caracterizassem o aluno – gostos pessoais, características da personalidade ou o que
expressasse o que estivessem sentindo a respeito de si mesmo. O fundo do papel,
neste caso, precisava ser colorido por uma cor preferida pelo estudante (Figura 8).
Durante a realização desta fase do trabalho, o corpo se revelou diante do
suporte do desenho. Alguns alunos se mostraram envergonhados em deixar os
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Figura 8 ∙ Aluno no processo criativo que tem os pés como
protagonistas do desenho. Fonte: própria.
Figura 9 ∙ Alunos durante o trabalho coletivo de desenho do corpo
sobre o papel. Fonte: própria.
Figura 10 ∙ Painel de desenhos coletivos finalizados.
Fonte: própria.
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pés descalços na sala de aula; havia uma preocupação estética com o corpo. A
nossa intervenção com palavras de incentivo ao trabalho durante este momento
validava a necessidade da experiência, excluindo qualquer tipo de julgamento
ou de preocupação; aproximava o aluno do próprio corpo e de seu trabalho
artístico que estava prestes a nascer.
2.4. O corpo, as linhas e o espaço
Findadas as experiências individuais, chegava o momento no qual não mais
apenas mãos e pés, mas o corpo por completo, seria tema do trabalho artístico
– desenhar a si mesmo, apropriar-se do corpo, do espaço e das linhas traçadas.
Os estudantes foram divididos em grupos de 5 a 8 pessoas e uma única folha de
papel pardo era o suporte da obra para cada turma. Um a um deveria se colocar sobre
a folha, desde que os pés, as mãos, a cabeça e o tronco a tocassem; cada contorno
corporal feito corresponderia a uma cor. Afastamos as cadeiras e mesas dos lugares
convencionais da sala de aula e abrimos espaço para cada grupo se acomodar.
Sem medo, a maioria dos alunos tirou os sapatos e sentou-se no chão; alguns
permaneceram em pé para poder visualizar melhor a área que seria trabalhada
no papel. Em um trabalho em conjunto, todos se ajudavam e sugeriam as melhores posições corporais para fazer uma boa composição. Com olhos atentos para
seus corpos, os jovens se sentiam à vontade e experimentavam de modo leve e
fluido; até os mais envergonhados na etapa anterior, agora se sentiam parte da
atividade deitando sobre a folha e sendo desenhado pelos colegas.
O trabalho em conjutno era essencial para que todos fossem desenhados; as
linhas se embaralhavam, se misturavam e algumas dúvidas surgiam – como contornar os cabelos, como posicionar o lápis para desenhar? Porém se dissolviam
enquanto o processo de criar se unia à sensibilidade de cada um (Ostrower, 2010).
Os alunos foram instigados a colorir como haviam feito com os desenhos das
mãos, preenchendo alguns espaços e mantendo outros com a cor original da folha
de papel. Os corpos, antes desenhados individualmente, se tornaram um só;
parte do corpo de um se tornara parte do corpo do outro e as cores se misturavam.
Por fim, um único espaço foi escolhido para cada aluno escrever o próprio
nome; era preciso colocá-lo diversas vezes até preencher o espaço. O nome de
muitos alunos ficou escrito em partes que, não necessariamente, era parte de
seu corpo desenhado (Figura 9 e Figura 10).
Conclusão
O corpo desenha no espaço. O espaço é o contexto, é a folha de papel, é o ar
a nossa volta. O desenho é a linha. A linha é o traço a lápis, o risco a caneta,
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é o contorno do pé, o perímetro da mão, é a forma do corpo que vive e existe.
Experimentar o corpo como elemento para o desenho é apropriar-se de si
mesmo (Derdyk, 2010), é tornar-se criador do próprio eu. As experiências trazidas neste relato, mostram o contato dos alunos com a arte como praticantes
dela tendo seu próprio corpo como elemento fundamental dos trabalhos desenvolvidos. Sem os alunos não haveria nenhuma das obras descritas, não haveria
a sensibilidade experimentada nem mesmo o processo criativo vivido.
Apoiar o corpo sobre o papel para ser registrado, refletir sobre as formas
desenhadas, expor palavras sobre si mesmo, garantem a dinâmica do ser
humano com a arte, sempre em busca de associações e experiências: “As associações nos levam para o mundo da fantasia (não necessariamente a ser identificado com devaneios ou com o fantástico). Geram nosso mundo de imaginação. Geram um mundo experimental [...]” (Ostrower, 2010:20).
Logo, justifica as motivações dos alunos em produzir as obras e corroboram
o que afirmamos: “Nessa busca de ordenações e de significados reside a profunda motivação humana de criar. Impelido, como ser consciente, a compreender a vida, o homem é impelido a formar.” (Ostrower, 2010:9). Formar o corpo
sobre o papel, formar novas linhas; todo indivíduo concebe, produz, traz vida à
si mesmo utilizando a criatividade; se isto ocorrer por intermédio da linguagem
do desenho, garante-se uma singular experiência, pois “O desenho é a memória visível do acontecido: fotografia mental, emocional e psíquica” (Derdyk,
2010:49), logo, vivência única.
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Panels

Dia I.
13 de julho 2016,
quarta-feira.
08H30 › 09H00

BOAS-VINDAS, REGISTO

09H00

SESSÃO DE ABERTURA
Presidente da Faculdade de Belas-Artes, Victor dos Reis
Presidente do CIEBA, Centro de Investigação e de Estudos
em Belas-Artes, Fernando António Batista Pereira
Coordenadora do Mestrado em Ensino das Artes
Visuais, Margarida Calado
Coordenador do Congresso, João Paulo Queiroz
Membros da Comissão Científica

09H30 › 11H00

PAINEL: FORMAÇÃO DE PROFESSORES
E PRÁTICAS ARTÍSTICAS
Moderação: Margarida Calado
PEDRO FORTUNA › O fogo na mão: cozedura
de cerâmica a lenha em ambiente escolar
REGINA LARA SILVEIRA MELLO › Uma vivência criativa na
escola: montando um forno rústico para a queima
da cerâmica com crianças pequenas
CARLA METELLO MARQUES & CARLA GIL › Projeto:
Sinestesias ‘mixed senses’: livro de Ilustração,
Analógico&Digital
LUÍSA DAUPHINET BARROS & MARGARIDA MORÁN › Flip
Book’s: a visita do “Nutri-Ventures” e o apelo
à criatividade

COFFEE BREAK

11H00 › 12H30

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS, ENSINO E CIDADANIA:

JAILDON GÓES › Visualidades x Identidades: aprender
a ver para ser, estar e conviver no mundo
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NOVAS INSTÂNCIAS
Moderação: Ana Sousa

JANAINA SCHVAMBACH & MARIA DE SOUZA ›

PAUSA PARA ALMOÇO

14H00 › 16H00

PAINEL: INOVAÇÃO E RECURSOS EDUCATIVOS
Moderação: João Paulo Queiroz
LEONARDO CHARRÉU › Não vamos complicar as coisas
por causa de um quadro’: cruzamentos e mestiçagens
entre teatro, pedagogia cultural e arte contemporânea
ALEXANDRE GUIMARÃES & DANIELE DE SÁ ALVES ›
Matéria-Prima e Matéria-Viva: a a/r/tografia
e a revolução artística do Morrinho na tessitura lúdica
do ensino da arte
SONIA MONEGO › As Experiências Sensoriais nas obras
de Hélio Oiticica: Teoria e Prática
FELIPE ARISTIMUÑO › As culturas do remix
e da contribuição no ensino de artes: uma experiência
de criação de social videos online com alunos
do ensino secundário
LUÍSA DUARTE › A magia dos números

COFFEE BREAK
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Ressignificações na arte: elementos da cultura
indígena Kaingang
SUSANA CONTINO › Faz da tua obra um livro: criação
de livros de autor

16H00 › 18H00

PAINEL: EXPLORAÇÃO EXPRESSIVA NAS PRÁTICAS
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ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: Leonardo Charréu
ANA VIEIRA RIBEIRO › Enriquecer os tempos livres:
O Clube de Plástica da Escola Básica de 2ºe 3º ciclo
Paula Vicente, em Belém
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MARIA TERESA ALBINO › Filme de Animação: as bases
do design num estudo de caso
ANA SOUSA & MARGARIDA CALADO › História
e didáticas do retrato: da cópia à “re-presentação”?
ANA SOFIA SANTOS DE SOUZA › As Pré-concepções
da disciplina de Desenho no 10ºano: Casa + Pássaro
RONALDO OLIVEIRA › Encontro com o outro, formação,
mediação, pesquisa e criação: possíveis entrelaçamentos

18H00 › 20H00

PAINEL: EXPLORAÇÃO EXPRESSIVA NAS PRÁTICAS
ARTÍSTICAS E DE ENSINO
Moderação: Ronaldo Oliveira
FABRÍCIO CARVALHO & BRUNA TOSTES DE OLIVEIRA ›
Das desmedidas dos templos
LUÍS FILIPE RODRIGUES › A obra de arte que desperta as
memórias latentes: medos e desejo
JORGE DOS REIS › Fonte tipográfica Clarim Fonética:
um tipo de letra ao som da língua portuguesa
ANDREIA DIAS › Do gesto ao desenho: desenhos
de corpo inteiro

PAUSA PARA JANTAR

CONFERÊNCIAS KEYNOTE
Apresentação: João Paulo Queiroz

721

21H00 › 23H00

MIRIAN CELESTE MARTINS (SÃO PAULO) ›
Mediação cultural: [entre]laçamentos de territórios
da arte e cultura e curadorias educativas.
TERESA D’EÇA (INSEA) COM SAHAR F. KHALIL
& DINA ADEL › Peripheral points of view on advocacy,
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networking and research in Arts Education

[total 11 horas]

722

Dia II.
14 de julho 2016,
quinta-feira.
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09H30 › 11H00

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: ENTRE
MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADE
Moderação: Ilídio Salteiro
MARIA HELENA FEIO › Relação entre Escola-Museu: olhar
crítico sobre o concurso ‘a minha escola adota um museu…’
NUNO MIGUEL GONÇALVES PINTO FERREIRA ›
Encontrar’ o código: uma experiência realizada durante
o European Code Week
LUZ ELENA ACEVEDO LOPERA › Festival Arte Acção; ‘uma
proposta de narrativa visual hipermediada’
MARIANA DA COSTA MENDES GONÇALVES DELGADO ›
Andar aos Papéis: (des)orientações criativas entre arte,
infância e escola na contemporaneidade
COFFEE BREAK

11H00 › 12H30

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO:
MODELOS CURRICULARES
Moderação: João Paulo Queiroz
PAULA MASTROBERTI › O avatar educacional como
narrativa autopoiêutica: metodologia e didáticas a/r/
tográficas para o curso de licenciatura em artes visuais
FLAVIA BARBERA › Ensinar a ilustrar: o mundo da
representação fantástica
MARIANA PERRY DA CÂMARA VIEIRA & CRISTINA LUÍSA
MIRANDA RITO › O Artigo Ilustrado: a ilustração
editorial nas aulas de Desenho do 10º ano
ELISABETE OLIVEIRA › Desafios de uma educação estética
visual integral escolar para todos: referenciais/projectos
no EXPLOREAUL e auto-eco-compatibilização

14H00 › 16H00

PAINEL: INOVAÇÃO, PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO
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PAUSA PARA ALMOÇO

Moderação: José Carlos de Paiva

em que os animais falavam
ANA PESSANHA & ALDA LEAL › Experiências
Expressivo-Pedagógicas promotoras de aprendizagens
significativas de sucesso
MARIZA BARBOSA DE OLIVEIRA › Brinquedos de papel:
abordagem da Arte Contemporânea na educação básica
EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS PITTA & MARISE BERTA
DE SOUZA › Os Jovens Vitruvianos
MIRIAN CELESTE MARTINS & RITA DEMARCHI ›
Educação como matéria-prima’ e mediação cultural:
‘entreS’ experiências
COFFEE BREAK
16H00 › 18H00

PAINEL: LOCAL / GLOBAL NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS
E DE ENSINO
Moderação: Mirian Celeste Martins
OLGA DUARTE PIÑA › Diseño y aplicación de un
programa de enseñanza patrimonial para la formación
del profesorado de Educación Secundaria
CELSO AMEIXA, JOSÉ PEDRO TRINDADE & TIAGO PINTO
COELHO › O módulo e a estrutura modular: A dinâmica
de projeto e o desenvolvimento da criatividade
e da flexibilidade através da aprendizagem cooperativa
FILIPA DE BURGO › Aprendizagem e Criatividade no
Ensino Superior: Metodologias de Trabalho para os
Professores de Artes Visuais
SARA PIRES PRUDÊNCIO & CARLOS EIRÃO GOMES ›
O brinquedo óptico enquanto pretexto para explorar
a percepção e a relação com a imagem
COFFEE BREAK
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CARLA MARIA REIS VIEIRA FRAZÃO › Desenhar no tempo

18H00 › 20H00

PAINEL: LOCAL / GLOBAL NAS PRÁTICAS ARTÍSTICAS
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E DE ENSINO
Moderação: Jorge do Ó
JOANA CONSIGLIERI DE VILHENA › As Artes Visuais
como uma Disciplina Cognitiva na Educação Pré-Escolar
e no 1º Ciclo do Ensino Básico
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EDSON DO PRADO PFUTZENREUTER & THALIS
LOWCHIOVSCY › A performance das crianças: um
experimento de performance com crianças do
ensino fundamental

[total 20.5 horas]

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: ENTRE
MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADE
Moderação: Helena Cabeleira
THAIS AMARAL & REGINA LARA SILVEIRA MELLO ›
Linhas, espaço e corpo: experiência de apropriação
do desenho no Ensino Médio
ANA MAFALDA CONDE DA ROCHA › Os Museus de Arte
e crianças com Necessidades Educativas Especiais
ANDREA HOFSTAETTER & THAYSE LUDWIG MARTINS ›
Conhecendo o acervo do MACRS através de um
jogo educativo
ANA FILIPA VAZ TEIXEIRA › Da forma à imaginação,
do desenho representativo, à criação de seres imaginários

COFFEE BREAK

11H00 › 12H30

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS E ENSINO: O LUGAR
DAS TECNOLOGIAS
Moderação: João Paulo Queiroz
SILVIA BURSET & EMMA BOSCH › Maestros crea(c)tivos
JORGE DANIEL FRANCO SOUSA & CLÁUDIA SOFIA
PORTELA FILIPE › Diário Gráfico VS Páginas Semanais:
Experimentação de técnicas, materiais e modos de
representação no desenvolvimento da criatividade, no
ensino secundário
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09H30 › 11H00
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Dia III.
15 de julho 2015,
sexta-feira.

HELENA CABELEIRA ›

726

A imagem como fonte e objeto de investigação
em educação artística: arquivos, metodologias,
problemas

PAUSA PARA ALMOÇO
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14H00 › 16H00

PAINEL: PRÁTICAS ARTÍSTICAS, ENSINO E CIDADANIA:
NOVAS INSTÂNCIAS
Moderação: Odete Palaré
ISABEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE › S.O.S. Azulejo,
trabalho de Módulo Padrão, desenvolvido no 7º Ano, na
disciplina de Educação Visual, no âmbito
do Projeto S.O.S. Azulejo
LARA SOARES › 10 x10 Desejo de uma outra escola
MARTA FRADE › A importância do ensino das técnicas
tradicionais na reabilitação, conservação e restauro
de estuques decorativos em gesso-técnicas tradicionais
e modernas
CARLA GIL › Projeto do professor no terreno: Criação do
um currículo e de um projeto para uma prática simulada

COFFEE BREAK

16H00 › 18H00

PAINEL: FORMAÇÃO DE PROFESSORES
E PRÁTICAS ARTÍSTICAS
Moderação: João Castro Silva
MÁRCIA MORENO › O Diário Visual das Memórias
a partir do Livro de Artista: uma proposta de ensino
aprendizagem desenvolvida no PARFOR
DEBORA MIRTES RAVAGNANI DIAS & MÁRCIA FRIEDRICH
› A formação do professor de artes visuais na perspetiva
do estágio supervisionado

de Artes nos Polos de Apoio Presencial na Universidade a
Aberta do Brasil
SONIA MONEGO › Texto e Contexto sobre Práticas
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ISABELA BARBOSA RODRIGUES › E por falar dos Ateliês

Artísticas: uma Proposta de Ensino Aprendizagem
Desenvolvida no PARFOR

PALAVRAS FINAIS
MARGARIDA CALADO › Paradoxos da Educação
Artística e Patrimonial
JOÃO PAULO QUEIROZ › Educação artística
casos e realidades

20H00

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Presidente da Faculdade de Belas-Artes, Victor dos Reis
Diretor do Instituto de Educação, João Pedro da Ponte
Coordenadora do Mestrado em Ensino das Artes
Visuais, Margarida Calado
Coordenador do Congresso, João Paulo Queiroz
— Lançamento dos números de 2016 da revista
“Matéria-Prima, Práticas Artísticas no Ensino Básico
e Secundário”
— Chamada de trabalhos para o VI Congresso
Matéria-Prima de 2017

[total 30 horas]
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4. Comissões e moderadores
do Congresso

Congress committees and
panel moderators

730

Comissão Executiva
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Executive Committee

JOÃO PAULO QUEIROZ
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL)
LUÍS JORGE GONÇALVES
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL)
RONALDO OLIVEIRA
Universidade Estadual de Londrina, Paraná (UEL)

Scientific Committee / peer reviewers
ANTÓNIO PEDRO FERREIRA MARQUES
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
ANTÓNIO TRINDADE
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
ARTUR RAMOS
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
HELENA BARRANHA
Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugal
ELISABETE OLIVEIRA
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IEUL), Portugal
ILÍDIO SALTEIRO
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
JOÃO PAULO QUEIROZ
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
JOÃO CASTRO SILVA
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
JORGE RAMOS DO Ó
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (FPUL), Portugal
LUÍS JORGE GONÇALVES
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
MARGARIDA CALADO
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL), Portugal
SARA BAHIA
Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa (FPUL), Portugal
ALEXSANDRO DOS SANTOS MACHADO
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Petrolina, Pernambuco, Brasil
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Comissão Científica
/ pares revisores

732

ANA LUIZA RUSCHEL NUNES
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Paraná, Brasil
ANA MARIA ARAÚJO PESSANHA
Escola Superior de Educação Almeida Garrett, Universidade Lusófona, Lisboa, Portugal
ANALICE DUTRA PILLAR
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil
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BELIDSON DIAS
Universidade de Brasília (UNB), Brasil
CATARINA MARTINS
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (FBAUP), Portugal
CHRISTINA RIZZI
Universidade de São Paulo (USP), Brasil
CONSUELO ALCIONI BORBA DUARTE SCHLICHTA
Universidade Federal do Paraná (UFPR) , Brasil
ERINALDO ALVES NASCIMENTO
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Brasil
FERNANDO AMARAL STRATICO
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil
IRENE TOURINHO
Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil
ISABELA NASCIMENTO FRADE
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Brasil
JOSÉ CARLOS DE PAIVA
Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto (FBAUP), Portugal
LEONARDO CHARRÉU
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil
LÚCIA PIMENTEL
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Brasil
LUCIANA GRUPPELLI LOPONTE
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil
MARÍA ACASO LÓPEZ-BOSCH
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Espanha
MARIA CRISTINA DA ROSA
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Brasil
MARÍA JESÚS AGRA PARDIÑAS
Universidad de Santiago de Compostela, Espanha

MARTA DANTAS
Universidade Estadual de Londrina, Paraná (UEL),Brasil
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MARILDA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Brasil

MIRIAN CELESTE MARTINS
Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo), Brasil

RAIMUNDO MARTINS
Universidade Federal de Goiás UFG, Brasil
REJANE COUTINHO
Universidade Estadual Paulista (UNESP, Campus São Paulo), Brasil
RICARDO MARÍN VIADEL
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada, Espanha
RONALDO OLIVEIRA
Universidade Estadual de Londrina, Paraná (UEL), Brasil
TERESA DE EÇA
i2ADS, Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade (FBAUP), Portugal
UMBELINA BARRETO
Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA-UFRGS), Brasil
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PALOMA CABELLO PÉREZ
Universidad de Vigo, Espanha
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Moderadores dos painéis
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Pannel moderators

ANA SOUSA
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Portugal
HELENA CABELEIRA
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Portugal
ILÍDIO SALTEIRO
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Portugal
JOÃO CASTRO SILVA
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Portugal
JOÃO PAULO QUEIROZ
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Portugal
JORGE DO Ó
Universidade de Lisboa, Instituto de Educação, Portugal
JOSÉ CARLOS DE PAIVA
Universidade do Porto, Faculdade de Belas-Artes, Portugal
LEONARDO CHARRÉU
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil
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